
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการยกเวน้หรอืคืนภาษีส าหรับสนิค้าที่สง่ออกนอกราชอาณาจักร

หรือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ าเขา้มสีิทธิได้รับคืน 
หรือยกเวน้ภาษี   

(ฉบับที ่ 2) 
 
 

เพ่ือให้การยกเว้นหรือคืนภาษี  ตามมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ.  2560  ส าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง  เกล็ด  หรือเครื่องดื่มเข้มข้น 
ที่มีส่วนผสมของน  าตาลและสามารถละลายน  าได้  แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นม 
ที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทที่  16.90  (1)  
ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม   
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2  ข้อ  5  และข้อ  8  ของกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับ 
สินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศเพ่ิมเติมไว้  
ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน  4.1.1  และ  4.1.2  ของ  4.1  ในข้อ  4  ของประกาศ 
กรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีลงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“4.1.1 กรณีที่ขอยกเว้นภาษี  ให้ผู้ส่งออกยื่นค าขอ  ดังนี  
  (1) กรณีผู้ส่งออกจะน าสินค้าอื่นที่มิใช่สินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

ประเภทที่  16.90  (1)  ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  เพ่ือน าไปส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  ให้ยื่นค าขอยกเว้นภาษี  ตามแบบ  ภส.05-01  ท้ายประกาศนี   ทุกครั ง  
ก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  และให้สรรพสามิตพื นที่
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ  หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในค าขอนั น 

   กรณีผู้ส่งออกจะน าสินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทที่  16.90  (1)  
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  เพ่ือน าไปส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร  ให้ยื่นค าขอยกเว้นภาษี  ตามแบบ  ภส.05-01  (ก)  ท้ายประกาศนี   ก่อนน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  โดยในการยื่นค าขอยกเว้นภาษี 
ให้ขอได้ส าหรับการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  ครั งเดียวหรือหลายครั ง  ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่ 
วันที่ยื่นค าขอ  และให้สรรพสามิตพื นที่ตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ  หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณา
สั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีไว้ในแบบค าขอนั น  โดยการอนุมัติยกเว้นภาษีดังกล่าวมีผลเป็นการยกเว้นภาษี
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ส าหรับสินค้าที่น าออกจาก  โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอ 

   หากสินค้าที่ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีไว้ตามวรรคสอง  มีจ านวนที่มิได้น าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าการอนุมัติยกเว้นภาษีสิ นผลไปส าหรับสินค้าจ านวนนั น   ทั งนี    
ให้สรรพสามิตพื นที่บันทึกไว้ในแบบค าขอยกเว้นภาษี  ตามแบบ  ภส.05-01  (ก)  ว่ามีจ านวนสินค้าที่
การอนุมัติยกเว้นภาษีสิ นผลไปเป็นจ านวนเท่าใด   

  (2) กรณีที่ผู้ส่งออกจะน าสินค้าอื่นที่มิใช่สินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
ประเภทที่  16.90  (1)  ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า
ตามข้อ  9  ให้ยื่นค าขอยกเว้นภาษี  ตามแบบ  ภส.  05-01/1  ท้ายประกาศนี   ทุกครั ง  ก่อนน าสินค้า 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี   และให้สรรพสามิตพื นที่ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของค าขอ  หากเห็นว่าถูกต้อง  ก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในค าขอนั น 

   กรณี ผู้ ส่ งออกจะน าสิ นค้ าในบั ญชี พิ กั ดอั ตราภาษี สรรพสามิ ต   ประเภทที่   
16.90  (1)  ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้าตามข้อ  9  
ให้ยื่นค าขอยกเว้นภาษี  ตามแบบ  ภส.  05-01/1  (ก)  ท้ายประกาศนี   ก่อนน าสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  โดยในการยื่นค าขอยกเว้นภาษีให้ขอได้ส าหรับ
การน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  ครั งเดียว
หรือหลายครั ง  ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอ  และให้สรรพสามิตพื นที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอ  หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีไว้ในแบบค าขอนั น   
โดยการอนุมัติยกเว้นภาษีดังกล่าวมีผลเป็นการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรม  
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร  ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอ 

   หากสินค้าที่ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีไว้ตามวรรคสอง  มีจ านวนที่มิได้น าออกจาก   
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  เข้าไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
น าเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าการอนุมัติยกเว้นภาษีสิ นผลไปส าหรับ
สินค้ าจ านวนนั น   ทั งนี   ให้ สรรพสามิต พื นที่ บั นทึกไว้ ในแบบค าขอยกเว้นภาษี   ตามแบบ   
ภส.05-01  /๑  (ก)  ว่ามีจ านวนสินค้าที่การอนุมัติยกเว้นภาษีสิ นผลไปเป็นจ านวนเท่าใด   

4.1.2 กรณีที่ขอคืนภาษีส าหรับสินค้าอื่นที่มิใช่สินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
ประเภทท่ี  16.90  (1)  ให้ผู้ส่งออกยื่นค าขอตามแบบ  ภส.05-01  ท้ายประกาศนี   ส่วนกรณีที่ขอคืน
ภาษีส าหรับสินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทที่  16.90  (1)  ให้ผู้ส่งออกยื่นค าขอ 
ตามแบบ  ภส.05-01  (ก)  ท้ายประกาศนี   ทุกครั ง  ก่อนน าสินค้าออกจากสถานที่เก็บสินค้าที่ใช้เก็บ
สินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั น  และให้สรรพสามิตพื นที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ   
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และเมื่อได้รับหลักฐานรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรถูกต้อง
แล้วตามข้อ  4.5  ให้สรรพสามิตพื นที่มีค าสั่งอนุมัติให้คืนภาษีส าหรับสินค้านั น” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน  4.5  ในข้อ  4  ของประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขต
ปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่  
16  กันยายน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“4.5 เมื่อส่งสินค้าอื่นที่มิใช่สินค้าในบัญชพิีกัดอัตราภาษีสรรพสามติ  ประเภทท่ี  16.90  (1)  
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป ในเขตปลอดอากรแล้ว   
ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ  ภส.05-01  ซึ่งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป
ในเขตปลอดอากรแล้ว  พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า  เช่น  ใบก ากับสินค้า  (Invoice)  
หรือใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือ  Airway  Bill  เป็นต้น  ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื นที่ 
ที่รับค าขอตามขอ้  4.1  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

  กรณีที่ส่งสินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทที่  16.90  (1)  ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  ให้ผู้ส่งออกบันทึกการส่งออก 
ไว้ในแบบ  ภส.  05-01  (ก)  และส่งส าเนาแบบ  ภส.  05-01  (ก)  พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการ
และราคาสินค้า  เช่น  ใบก ากับสินค้า  (Invoice)  หรือใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือ  Airway  Bill  
เป็นต้น  ต่อสรรพสามิตพื นที่   ณ  ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  หรือส่งผ่าน 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร   เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น 
ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาหรือครบจ านวนที่ได้รับอนุมัติตามแบบ  
ภส.  05-01  (ก)  แล้ว  ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ  ภส.  05-01  (ก)  ต่อสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอ 
ตามข้อ  4.1  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอ  
ตามข้อ  4.1  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๒



   กรณีที่ ส่ งสินค้าในบัญชี พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต   ประเภทที่   16.90  (1)   
ที่ขอคืนภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว   ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ   
ภส.05 -01  (ก)  ซึ่ งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรแล้ว  พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า  เช่น  ใบก ากับสินค้า  (Invoice)  
หรือใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือ  Airway  Bill  เป็นต้น  ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื นที่ 
ที่รับค าขอตามขอ้  4.1  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  9.2  9.3  และ  9.4  ในข้อ  9  ของประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืน 
หรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“9.2  ก่อนรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า   ให้ผู้ส่งออกแจ้ง 
การรับสินค้าโดยยื่นแบบแจ้งการรับ  -  จ่ายสินค้า  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  ตามแบบ  ภส.05-01/2  
หรือแบบ  ภส.05-01/2  (ก)  ท้ายประกาศนี   ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 
ที่สถานที่ เก็บสินค้าตั งอยู่   หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื นที่ 

9.3 ส่งแบบ  ภส.05-01/1  ซึ่งผู้ส่งออกรับรองการรับสินค้าอื่นที่มิใช่สินค้าในบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทที่  16.90  (1)  เข้าเก็บไว้ในสถานที่เก็บสินค้าต่อสรรพสามิตพื นที่   
ณ  ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื นที่  ภายใน
หกสิบวันนับแต่วนัที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณี
มีเหตุจ าเป็นผู้ส่งออก  อาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ   4.1   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่น าสินค้า 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังนี  

  (1) หลักฐานการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
  (2) หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า 
กรณีสินค้าในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต   ประเภทที่   16.90  (1)  ที่ ได้รับการ 

ยกเว้นภาษี  ให้ผู้ส่งออกบันทึกการรับสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า  ตามแบบ  ภส.05-01/1  (ก)  และ
ส่งส าเนาแบบ  ภส.05-01/1  (ก)  ให้สรรพสามิตพื นที่  ณ  ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๒



ตามข้อ  4.1  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  
หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื นที่   ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่น าสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นผู้ส่งออกอาจขอขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอ  ตามข้อ  4.1  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวม
ระยะเวลาทั งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่น าสินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรม   
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังนี  

(1) หลักฐานการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(2) หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า 

และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาหรือครบจ านวนที่ ได้รับอนุมัติตามแบบ  ภส.05-01/1  (ก)  แล้ว   
ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ  ภส.  05-01/1  (ก)  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อ
สรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้วต้อง 
ไม่เกินหนึ่งรอ้ยย่ีสิบวันนับแตว่นัที่น าสินคา้ออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี 

9.4  ก่อนจ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกจากสถานที่เก็บสินค้า  ให้ผู้ส่งออกแจ้งการจ่าย
สินค้า  โดยยื่นแบบแจ้งการรับ  -  จ่ายสินค้า  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  ตามแบบ  ภส.05-01/2   
หรือแบบ  ภส.05-01/2  (ก)  ท้ายประกาศนี   ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ 
ที่สถานที่ เก็บสินค้าตั งอยู่   หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพ สามิต  
http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื นที่” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน  9.7  ในข้อ  9  ของประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขต
ปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี   ลงวันที่  
16  กันยายน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“9.7 เมื่อส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขต 
ปลอดอากรแล้วให้ผู้ส่งออกส่งแบบ  ภส.05-01/2  หรือแบบ  ภส.05-01/2  (ก)  แล้วแต่กรณี   
ซึ่งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  พร้อมหลักฐาน
ใบแสดงรายการและราคาสินค้า  เช่น  ใบก ากับสินค้า  (Invoice)  หรือใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  
หรือ  Airway  Bill  เป็นต้น  ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส านักงานสรรพสามติพื นทีท่ี่รับค าขอตามข้อ  4.1  
หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต   http://www.excise.go.th  หรือ
วิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื นที่  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าว  
ต่อสรรพสามิตพื นที่ที่รับค าขอตามข้อ  4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั งนี   เมื่อรวมระยะเวลาทั งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินหนึง่รอ้ยย่ีสิบวนั  นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร” 

้หนา   ๑๒
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ข้อ 5 ให้ เพ่ิ มแบบ   ภส.  05 -01   (ก )  แบบ   ภส .  05 -01/1   (ก )  และแบบ   
ภส.  05-01/2  (ก)  ท้ายประกาศนี   เป็นแบบ  ภส.  05-01  (ก)  แบบ  ภส.  05-01/1  (ก)  และ
แบบ  ภส.  05-01/2  (ก)  ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร   
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่  16  กันยายน  
พ.ศ.  2560   

ข้อ 6 การด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับค าขอยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าในบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต  ประเภทที่  16.90  (1)  ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรซึ่งได้
ยื่ น ไว้ก่ อนวันที่ ป ระกาศนี มี ผลใช้บั งคั บ   ให้ ด า เนิ นการต่อ ไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ 
กรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 7 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พชร  อนันตศิลป ์

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

้หนา   ๑๓
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กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอยกเว้นหรือคืนภำษี ส ำหรับสินค้ำในพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต 

ประเภทที่ 16.90 (1) 
ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภส.05-01 (ก) 

  
 

 
 เรียน สรรพสำมติพื้นท่ี................................................................................................................ 
1. ผู้ส่งออก 
ช่ือ 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อืน่ ๆ 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล    
เลขท่ีสำขำภำษีมลูค่ำเพิ่ม (กรณีจดทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม)   
เลขรหสัประจ ำบ้ำน .................... ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี ............................. ช่ืออำคำร ..................................................... หอ้งเลขท่ี .......................... 
ช้ันท่ี .............. หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย .......................................... ถนน .............................................. ต ำบล/แขวง ............................................ 
อ ำเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................................ รหสัไปรษณีย์ ........................................... 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 
ที่ 

 
 

ประเภท 
ที่ 
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ชื่อสินค้ำและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนำด 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ
ขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   
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2.2 สินค้ำท่ีขอ    (  ) ยกเว้นภำษี  (  ) คืนภำษี     น้ี ขออนุญำต 

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

2.3 กรณี (  ) ขอยกเว้นภำษ ี 
            - จ ำนวนสนิค้ำท่ีจะส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร / เขตปลอดอำกร ภำยในระยะเวลำ 6 เดอืน นับตั้งแต่วันที่...........เดือน....................       
 พ.ศ.................... ถึงวันท่ี...........เดอืน................................พ.ศ.................... รวมจ ำนวนทั้งสิ้น........................................(หน่วย) 
 กรณี (  ) ขอคืนภำษี  
            - 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 ............................................................. 
       (..............................................................) 

              ต ำแหน่ง ............................................................. 
                   วันท่ี ............................................................. 

  
 

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

ลงช่ือ ............................................................. 
                       (..............................................................) 
             ต ำแหน่ง .............................................................. 
                  วันท่ี .............................................................. 
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4. บันทึกรับรองการน าสินคา้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร / น าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

ครั้งท่ี 1 
สินค้ำท่ีขอ   (  ) ยกเว้นภำษ ี     (  ) คืนภำษี   ได้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร / น ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร เรียบร้อยแล้ว  
ตำมใบขนสินค้ำขำออก เลขท่ี ............................................................................... ลงวันท่ี .................. เดือน ........................................... พ.ศ. ................. 
โดยมรีำยละเอียดสินคำ้ดังนี ้

  

รำยกำร 
ที่ 

 
ประเภท 

ที่ 
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ชื่อสินค้ำและชนิด 
แบบ

หรือรุ่น 
ขนำด 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           

(กรณีทีช่่องรำยกำรสินค้ำมีไม่พอ ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบได้) รวมทั้งสิ้น   

โดยตกลงขำยสินค้ำตำมรำยกำรขำ้งต้นให้แก่.......................................................................................................................................................................... 
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอำกร ...........................................................................................................................................................................  
ทำงด่ำนศุลกำกร ............................................................จังหวัด...............................................................โดยทำง ................................................................ 

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

(..............................................................) 
                                      วันท่ี.................................................................  

 
ครั้งท่ี 2 
สินค้ำท่ีขอยกเว้นภำษี ไดส้่งออกไปนอกรำชอำณำจักร / น ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร เรยีบร้อยแล้ว  
ตำมใบขนสินค้ำขำออก เลขท่ี ............................................................................... ลงวันท่ี .................. เดือน ........................................... พ.ศ. ................. 
โดยมรีำยละเอียดสินคำ้ดังนี ้

 
 

รำยกำร 
ที่ 

 
ประเภท 

ที่ 
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ชื่อสินค้ำและชนิด 
แบบ

หรือรุ่น 
ขนำด 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           

(กรณีทีช่่องรำยกำรสินค้ำมีไม่พอ ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบได้) รวมทั้งสิ้น   
โดยตกลงขำยสินค้ำตำมรำยกำรขำ้งต้นให้แก่.......................................................................................................................................................................... 
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอำกร ...........................................................................................................................................................................  
ทำงด่ำนศุลกำกร ............................................................จังหวัด...............................................................โดยทำง ................................................................ 

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

(...........................................................) 
                                        วันท่ี............................................................  
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๕. บันทึกรายละเอียดการอนุมัติยกเว้นภาษีเพ่ิมเติม 
 
ตำมที่ได้อนุมัติยกเว้นภำษไีว้ตำมขอ้ 3 โดยมรีะยะเวลำและจ ำนวนตำมที่ระบไุว้ในข้อ 2 น้ัน ปรำกฏว่ำมีสินค้ำที่มไิด้น ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม           

หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน เพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งถือว่ำกำรอนุมัติยกเว้นภำษีสิ้นผลไป 
จ ำนวน................................................................................. (หน่วย) เนื่องจำก................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

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

       ต ำแหน่ง ................................................. 
           วันท่ี ................................................. 
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ข้อปฏิบัต ิ
(1) ผู้ส่งออกท่ีมีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภำษี มีดังนี้ 

(1.1) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภำษีได้ 
(1.2) ผู้ซื้อหรือได้รับสินค้ำที่ผลิตในรำชอำณำจักรจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปใน                         

เขตปลอดอำกร และได้รับควำมยินยอมจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมนั้น 
(1.3) บุคคลอื่นนอกเหนือจำก (1.1) และ (1.2) ให้ใช้วิธีกำรคืนภำษี 

(2) ให้ผู้ส่งออกจัดท ำแบบ ภส.05-01 (ก) ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่โรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน               
หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ก่อนน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำ หรือยื่นผ่ำน  
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในกำรยื่นค ำขอให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (2.1) ผู้ส่งออกตำม (1.1) และ (1.2) ที่ขอยกเว้นภำษี ให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่โรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำ        

ทัณฑ์บนตั้งอยู่  
(2.2) ผู้ส่งออกตำม (1.1) (1.2) และ (1.3) ที่ขอคืนภำษี ให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่สถำนที่เก็บสินค้ำที่ใช้เก็บสินค้ำ  

ที่เสียภำษีแล้วของผู้ส่งออกตั้งอยู่  
(3) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำม (2) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในค ำขอ 
(4) ผู้ส่งออกต้องน ำส ำเนำแบบ ภส.05-01 (ก) ก ำกับไปกับสินค้ำที่จะส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร 
(5) ผู้ส่งออกต้องส่งสินค้ำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่น ำ

สนิค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น อำจขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวต่อสรรพสำมิต
พื้นที่ที่รับค ำขอเพื่อพิจำรณำอนุมัติ แต่เมื่อรวมระยะเวลำทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือ
คลังสินค้ำทัณฑ์บน 

(6) ให้ผู้ส่งออกบันทึกกำรส่งออกไว้ในแบบ ภส. 05-01 (ก) และส่งส ำเนำแบบ ภส. 05-01 (ก) พร้อมหลักฐำนใบแสดงรำยกำรและรำคำ
สินค้ำ เช่น ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) หรือใบตรำส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น  ต่อสรรพสำมิตพื้นที่ตำม (2) หรือ
ส่งผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งออกนอก
รำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร เว้นแต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นผู้ส่งออกอำจขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวต่อสรรพสำมิตพื้นที่ที่
รับค ำขอเพื่อพิจำรณำอนุมัติ แต่เมื่อรวมระยะเวลำทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือ
น ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  

(7) เมื่อผู้ส่งออกได้ส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร ครบตำมก ำหนดระยะเวลำหรือครบตำมจ ำนวนท่ีได้รับ
อนุมัติไว้ ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ ภส. 05 – 01 (ก) พร้อมหลักฐำนใบแสดงรำยกำรและรำคำสินค้ำ เช่น ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) หรือใบ
ตรำส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น  ต่อสรรพสำมิตพื้นที่ตำม (2) หรือส่งผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ กรม
สรรพสำมิต http://www.excise.go.th ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร เว้นแต่
กรณีมีเหตุจ ำเป็นผู้ส่งออกอำจขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวต่อสรรพสำมิตพื้นที่ที่รับค ำขอเพื่อพิจำรณำอนุมัติ แต่เมื่อรวมระยะเวลำ
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  

(8) หำกสินค้ำที่ได้รับอนุมัติยกเว้นภำษีไว้ มีจ ำนวนที่มิได้น ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน เพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักร
หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำกำรอนุมัติยกเว้นภำษีสิ้นผลไปส ำหรับสินค้ำจ ำนวนนั้น และให้
สรรพสำมิตพื้นที่บันทึกไว้ในแบบค ำขอยกเว้นภำษี ตำมแบบ ภส. 05 – 01 (ก) ว่ำมีจ ำนวนสินค้ำที่กำรอนุมัติยกเว้นภำษีสิ้นผลไปเป็น
จ ำนวนเท่ำใด 

(9) ในกรณีที่ขอคืนภำษี จะต้องมีส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีมำแสดงด้วย คือ ส ำเนำแบบรำยกำรภำษีสรรพสำมิต ภส.03-07 และ
ส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีสรรพสำมิต  

(10) ผู้ส่งออกจะต้องเก็บหลักฐำนไว้ ณ โรงอุตสำหกรรมหรือสถำนที่ประกอบกำรของผู้ส่งออก เพื่อให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตสำมำรถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ ดังนี้ 

(10.1) หลักฐำนกำรรับรองกำรส่งสนิค้ำออกนอกรำชอำณำจกัร หรือกำรน ำสินค้ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรของพนักงำนศุลกำกร แล้วแต่
กรณี ตำมระบบพิธีกำรศุลกำกรส่งออกทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e - Export) 

(10.2) เอกสำรกำรสั่งซื้อสินค้ำ เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสำรอื่นที่มีลักษณะ                     
ท ำนองเดียวกัน 

(10.3) ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงว่ำจะมีกำรช ำระรำคำค่ำสินค้ำ เช่น หลักฐำนกำรเปิด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐำนกำรจัดท ำ T/T 
(Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสำรที่ระบุว่ำมีกำรน ำเงินเข้ำบัญชีธนำคำร หรือ Bank Statement 

 
 

http://www.excise.go.th/
http://www.excise.go.th/
http://www.excise.go.th/
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(11) รำคำขำยปลีกแนะน ำ หมำยควำมว่ำ รำคำขำยปลีกแนะน ำที่ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำประสงค์ให้เป็นรำคำขำยต่อผู้บริโภค

ทั่วไป 
(12) ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตเข้ำไปท ำกำรตรวจสอบสินค้ำ ตลอดจนบัญชีหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง                 

ณ สถำนท่ีเก็บสินค้ำและสถำนประกอบกำรของผู้ส่งออกได้ตลอดเวลำ 
(13) ในกรณีที่ขอคืนภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำม (2) ตรวจสอบหลักฐำนและพิจำรณำสั่งอนุมัติให้คืนภำษีเป็นหนังสือต่อไป 
(14) ผู้ส่งออกท่ีขอคืนภำษี จะต้องส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีเสียภำษี 

 
 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
        แบบค ำขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินค้ำทีส่่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  

โดยน ำไปเก็บไว้ ณ สถำนที่เก็บเพื่อรอกำรส่งออก ส ำหรับสินค้ำในพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต ประเภทที่ 16.90 (1) 
ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภส.05-01/1 (ก)  

 

 
  
เรียน สรรพสำมิตพื้นที่................................................................................................................ 
1. ผู้ยื่นค าขอ    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม    ผู้ส่งออก  
ชื่อ 
 

 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่น ๆ  ระบุ ................................................................................... 
 

เลขบัตรประชำชน / เลขนิติบุคคล - 
 

เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                       ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที ่                      ชื่ออำคำร                                     หอ้งเลขที่                    ชั้นที ่
หมู่ที่                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต ำบล/แขวง                                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย ์         โทรศัพท ์          Email 
 

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

๒. มีความประสงค ์
2.1 ขอน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม /คลังสินค้ำทัณฑ์บน ชื่อ                                                                          
เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                          สถำนที่ตั้งเลขที่                                                 ชื่ออำคำร  
ห้องเลขที่          ชั้นที ่                     หมู่ที ่             ตรอก/ซอย                                                  ถนน 
ต ำบล/แขวง                                          อ ำเภอ/เขต                                          จังหวัด                                                   รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์                                                     Email 
โดยกำรขอยกเว้นภำษี เพือ่น ำสินค้ำที่ได้รบัยกเว้นภำษีเข้ำไปเก็บไว้ที่สถำนที่เกบ็สินค้ำ ชื่อ                                                                            
เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                        สถำนที่ตั้งเลขที่                                                   ชื่ออำคำร  
ห้องเลขที่            ชั้นที่                      หมู่ที่          ตรอก/ซอย                                                   ถนน 
ต ำบล/แขวง                                          อ ำเภอ/เขต                                           จังหวัด                                                รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์                                                      Email  
เพื่อรอกำรส่งออกนอกรำชอำณำจกัร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  
โดยมีรำยกำรสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษี มีดงันี้ 
 

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. 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   
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2.2 สินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี้ ขออนุญำต 
       ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นภำษี  ดังนี้  
       ไม่ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี 
2.3 สินค้ำตำมรำยกำรขำ้งต้นจะขนส่งโดยทำง  
ตำมเส้นทำง  
ภำยในวันที่                                เดือน                                 พ.ศ. 
2.4 จ ำนวนสินค้ำที่จะน ำเข้ำไปเก็บไว้ในสถำนที่เก็บสินค้ำ ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่                เดือน                                     พ.ศ.  
ถึงวันที่                เดือน                                     พ.ศ.                             รวมจ ำนวนทั้งสิ้น                                        (หนว่ย) 
2.5 ได้แนบหลักฐำน รวม                               ฉบบั เพื่อประกอบกำรพจิำรณำมำพร้อมกับค ำขอนี้แลว้ ประกอบดว้ยเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
      (1) 
      (2) 
      (3) 
      (4) 
 
       ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี้มีควำมถูกต้องและเปน็จริงทุกประกำร ตลอดจนจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำก
สินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี้สูญหำย หรือขำดจ ำนวนไป ขำ้พเจำ้ยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น ในอัตรำภำษีที่ใช้
บังคับอยู่ ณ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 
 
 
                                                                         ลงชื่อ                                                         ผูย้ืน่ค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)  
                                                                                 (                                                       )  
                                                                          วันที ่
 
3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี 
 

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

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจำก....................................................................................... 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
                  ลงชื่อ ..................................................................... 
                         (...................................................................) 
               ต ำแหน่ง...................................................................... 
                   วันที่ ..................................................................... 
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4. บันทึกรับรองการน าสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออก 
ครั้งท่ี 1 
สินค้ำท่ีขอยกเว้นภำษี ได้น ำเข้ำเกบ็ในสถำนท่ีเก็บสินค้ำ เรียบร้อยแล้ว  
ตำมแบบแจ้งกำรรับ-จ่ำยสินคำ้ แบบ ภส. 05-01/2 (ก)  เลขท่ี ..................................... ลงวันท่ี .................. เดือน...................... พ.ศ. .................              
โดยมรีำยละเอียดสินคำ้ ดังนี ้

  

รำยกำร 
ที่ 

 
ประเภท 

ที่ 
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ชื่อสินค้ำและชนิด 
แบบ

หรือรุ่น 
ขนำด 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           

(กรณีที่ช่องรำยกำรสินค้ำมีไม่พอ ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบได้) รวมทั้งสิ้น   
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี้มีควำมถกูต้องและเป็นจริงทุกประกำร ตลอดจนจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทกุประกำร และหำกสินค้ำที่
ขอยกเว้นภำษีนี้สูญหำย หรือขำดจ ำนวนไป ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น ในอตัรำภำษีที่ใช้บังคับอยู ่
ณ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 
 
 
                                                                         ลงชื่อ                                                         ผูย้ืน่ค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)  
                                                                                 (                                                      )  
                                                                          วันที ่
 

ครั้งท่ี 2 
สินค้ำท่ีขอยกเว้นภำษี ได้น ำเข้ำเกบ็ในสถำนท่ีเก็บสินค้ำ เรียบร้อยแล้ว  
ตำมแบบแจ้งกำรรับ-จ่ำยสินค้ำ แบบ ภส. 05-01/2 (ก)  เลขท่ี ..................................... ลงวันท่ี .................. เดือน...................... พ.ศ. .................              
โดยมรีำยละเอียดสินคำ้ ดังนี ้

 
 

รำยกำร 
ที่ 

 
ประเภท 

ที่ 
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ชื่อสินค้ำและชนิด 
แบบ

หรือรุ่น 
ขนำด 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           

(กรณีที่ช่องรำยกำรสินค้ำมีไม่พอ ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบได้) รวมทั้งสิ้น   
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี้มีควำมถกูต้องและเป็นจริงทุกประกำร ตลอดจนจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทกุประกำร และหำกสินค้ำที่
ขอยกเว้นภำษีนี้สูญหำย หรือขำดจ ำนวนไป ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น ในอตัรำภำษีที่ใช้บังคับอยู ่
ณ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 
 
                                                                         ลงชื่อ                                                         ผูย้ืน่ค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)  
                                                                                 (                                                      )  
                                                                          วันที ่
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๕. บันทึกรายละเอียดการอนุมัติยกเว้นภาษีเพ่ิมเติม 

 
ตำมที่ได้อนุมัติยกเว้นภำษไีว้ตำมขอ้ 3 โดยมรีะยะเวลำและจ ำนวนตำมที่ระบไุว้ในข้อ 2 น้ัน ปรำกฏว่ำมีสินค้ำที่มไิด้น ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม           

หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนเข้ำเก็บในสถำนท่ีเก็บสินคำ้ เพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งถือว่ำ            
กำรอนุมัติยกเว้นภำษสีิ้นผลไปจ ำนวน................................................................................. (หน่วย) เนื่องจำก............................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
                        ลงช่ือ ..................................................................... 
                                   (.....................................................................) 
                            ต ำแหน่ง...................................................................... 
                                                              วันท่ี ...................................................................... 
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ข้อปฏิบัต ิ
กรณีทีน่ ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนไปยังสถำนท่ีเก็บสินค้ำ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ผู้ยื่นค ำขอยกเว้นภำษี ตำมแบบค ำขอน้ี ได้แก่ 

(1.1) ผู้ประกอบอุตสำหกรรม 
(1.2) ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับสินค้ำที่ผลิตในรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร และได้รับควำมยินยอมจำก                  

ผู้ประกอบอุตสำหกรรมนั้น 
(2) สถำนท่ีเก็บสินค้ำจะต้องได้รับอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถำนที่เก็บสินค้ำตั้งอยู่ก่อนกำรรับสินค้ำที่ขอ

ยกเว้นภำษีในครั้งแรก 
(3) ให้ผู้ยื่นค ำขอตำม (1) จัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส.05-01/1 (ก) ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่               

โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนตั้งอยู่  เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ให้ยกเว้นภำษี  ก่อนน ำสินค้ำออกจำก                          
โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต 
http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื้นท่ี 

(4) ผู้ยื่นค ำขอต้องน ำส ำเนำแบบ ภส.05-01/1 (ก) ตำม (3) ก ำกับไปกับสินค้ำที่น ำไปเก็บไว้ที่สถำนท่ีเก็บสินค้ำ  
(5) ผู้ยื่นค ำขอต้องแจ้งกำรรับและจ่ำยสินค้ำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี ณ สถำนที่เก็บสินค้ำ ตำมแบบ ภส.05 -01/2 (ก) 

ต่อสรรพสำมิตพื้นที่ที่สถำนที่เก็บสินค้ำตั้งอยู่  หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต  
http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื้นที่ ก่อนกำรรับและกำรจ่ำยสินค้ำ                   
ณ สถำนท่ีเก็บสินค้ำ 

(6) ผู้ยื่นค ำขอต้องบันทึกกำรรับสินค้ำเข้ำเก็บในสถำนที่เก็บสินค้ำ ตำมแบบ ภส.05-01/1 (ก) และส่งส ำเนำแบบ                       
ภส.05-01/1 (ก) ให้สรรพสำมิตพื้นท่ี ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำมข้อ 4.1 ภำยในหกสิบวันนับแต่
วันที่น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นผู้ส่งออกอำจขอ
ขยำยระยะเวลำดังกล่ำวต่อสรรพสำมิตพื้นที่ที่รับค ำขอ ตำมข้อ 4.1 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลำ
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐำน  

(7)  เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำหรือครบจ ำนวนที่ได้รับอนุมัติตำมแบบ ภส.05 -01/1 (ก) แล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ          
ภส. 05-01/1 (ก) ภำยในหกสิบวันนับแต่น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นผู้ส่งออกอำจขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวต่ อสรรพสำมิตพื้นที่ที่รับค ำขอตำมข้อ 4.1        
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลำทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่น ำสินค้ำออกจำก    
โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 

(8) ผู้ยื่นค ำขอจะต้องน ำสินค้ำทีเ่ก็บไว้ ณ สถำนท่ีเก็บสินค้ำส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรให้   
เสร็จสิ้นภำยในหกเดือนนับแต่วันที่น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
           แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินคา้เพื่อรอการส่งออก 

ส าหรับสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 16.90 (1) 
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภส.05-01/2 (ก)  

 

 
  

เรียน สรรพสามิตพื้นที่................................................................................................................ 
1. ผู้ยื่นค าขอ    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม    ผู้ส่งออก  
ชื่อ 
 

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กจิการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่น ๆ ระบ ุ................................................................................... 
เลขบัตรประชาชน / เลขนิติบุคคล - 
เลขรหัสประจ าบ้าน                                       ที่ตั้งส านักงานใหญ่เลขที ่                      ชื่ออาคาร                                     หอ้งเลขที่                    ชั้นที ่
หมู่ที่                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต าบล/แขวง                                      อ าเภอ/เขต 
จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย ์         โทรศัพท ์          Email 

เป็น  (   ) 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ -- 
       (   ) 2. ผู้ซ้ือหรือผู้ที่ได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และได้รับความยินยอม 
            จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมชือ่                                                             ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ -- 

2. มีความประสงค ์
แจ้งการรับ-จา่ยสินค้า ณ สถานที่เกบ็สนิค้า คือ   
          รับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามแบบ ภส. 05-01/1 (ก) ทะเบยีนรบัเลขที่..................................................................ลงวันที่........................................................................ 
จากโรงอุตสาหกรรมชื่อ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งเลขที่..............................................................................................................................................................................................................................................................................        
เพื่อน าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้าชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ระหว่างวันที่.............................เดือน......................................................พ.ศ.................... 
           จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเวน้ภาษีสรรสามิตตาม แบบ ภส. 05-01/1 (ก) ทะเบียนรับแบบเลขที่ ................................. ลงวันที่ ...................................................................  
ออกจากสถานที่เก็บสินค้าชื่อ................................................................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งเลขที่............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ระหว่างวันที่..............................เดือน.....................................................พ.ศ.................... 
โดยมีรายการสินค้าดังนี้ 

ราย 
การ 

ที่ 

 
 

ประเภท 
ที่ 
 

รายการสินค้า อัตราภาษ ี จ านวนภาษ ี

ชื่อสินค้าและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนาด จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา
ขายปลกี
แนะน า 

ตาม
มูลค่า 
ร้อยละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   
 
          ขา้พเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและระเบยีบของทางราชการทุกประการและหากสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีนี้สูญหายหรือขาดจ านวนไป ข้าพเจา้ยินยอม
เสียภาษีใหแ้ก่ทางกรมสรรพสามิต ตามชนิดและจ านวนสินค้าที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปนั้นในอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ 
 

                                  ลงชื่อ.................................................................... 
    (................................................................) 

                                                   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ส่งออก 
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ข้อปฏิบัติ 
(1) ก่อนการรับหรือการจ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ส่งออกแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บสินค้า

ตัง้อยู่ทราบตามแบบ ภส. 05-01/2 (ก) ทุกครั้ง 
(2) เมื่อส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอยกเว้นภาษีลงบันทึกรับรองการรับ – จ่าย สินค้าที่ได้รับ                   

การยกเว้นภาษี ในแบบ ภส.05-01/2 (ก) 
(3) ส่งแบบ ภส.05-01/2 (ก) ซ่ึงผู้ขอยกเว้นภาษีได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่สั่งอนุมัติ                  

ให้ยกเว้นภาษีส าหรับสินค้านั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  
 


