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ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืน 
หรือยกเว้นภาษี 

 
 

เพื่อให้การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขต
ปลอดอากรตามมาตรา  103  และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา  107  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ.  2560  เป็นไปโดยถูกต้อง  ทันสมัย  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  2  ข้อ  4  วรรคสอง  ข้อ  8  วรรคหน่ึง  ข้อ  10  วรรคสอง  
และข้อ  11  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ  
นําเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ.  2560  อธิบดีจึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผู้ส่งออก”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะขอยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออก   

นอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
“สถานที่เก็บสินค้า”  หมายความว่า  สถานที่เก็บสินค้าที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 

ให้ใช้เก็บสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว  และให้หมายความรวมถึงสถานท่ีใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้ว
ของผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ประสงค์จะขอคืนภาษีด้วย 

หมวด  ๑ 
การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
 

 

ข้อ ๒ สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรที่จะได้รับยกเว้น
หรือคืนภาษี  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  2.1 เป็นสินค้าที่บุคคลตามข้อ  3  เป็นผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปใน  
เขตปลอดอากร 

  2.2 ไม่เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศโดยอาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา  ๑๐๙  กําหนดให้ได้รับการลดอัตราหรือยกเว้นภาษีในกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นําเข้าไปในเขตปลอดอากร  และ 

  2.3 เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือยังมิได้บริโภค 
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ข้อ ๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษีได้ 
  ๓.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต   
  3.2 ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมนั้น 

  ๓.3 บุคคลอื่นนอกจากข้อ  ๓.1  และข้อ  3.2  ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ให้มีสิทธิขอคืนภาษี   

ข้อ 4 ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  4.1 ย่ืนคําขอยกเว้นหรือคืนภาษีต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือ
ย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่น 
ที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่  โดยให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

   4.1.1 กรณีที่ขอยกเว้นภาษี  ให้ผู้ส่งออกย่ืนคําขอ  ดังนี้ 
     (1) กรณีที่ผู้ส่งออกจะนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ

คลังสินค้าทัณฑ์บน  เพื่อนําไปส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบ  ภส.05-01  ท้ายประกาศน้ี  ก่อนนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  
แล้วแต่กรณี  และให้สรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณา
สั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคําขอน้ัน 

     (2) กรณีที่ผู้ส่งออกจะนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้าตามข้อ  9  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  ภส.05-01/1  
ท้ายประกาศนี้  ก่อนนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  และให้
สรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษี 
ในคําขอน้ัน 

   4.1.2 กรณีที่ขอคืนภาษี  ให้ผู้ส่งออกย่ืนคําขอตามแบบ  ภส .05-01   
ท้ายประกาศน้ีก่อนนําสินค้าออกจากสถานท่ีเก็บสินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั้น  และ
ให้สรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  และเมื่อได้รับหลักฐานรับรองการส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรถูกต้องแล้วตามข้อ  4.5  ให้สรรพสามิตพื้นที่ 
มีคําสั่งอนุมัติให้คืนภาษีสําหรับสินค้านั้น 

  4.2 กรณีที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร  ให้ประทับตราหรือทําเคร่ืองหมาย  
“FOR  EXPORT  ONLY”  หรือ  “FOR  EXPORT”  หรือเคร่ืองหมายใด ๆ  ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจุสินค้า  
ให้มองเห็นได้ชัดเจน  เว้นแต่สรรพสามิตพื้นที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น 
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  กรณีที่ส่งน้ํามันดีเซลออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร   
ให้เติมสาร  Marker  ก่อนนําน้ํามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานท่ีเก็บสินค้า  
แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

  กรณีที่ส่งน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุรากล่ันชนิดสุราสามทับออกนอกราชอาณาจักร
หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ให้ผู้ส่งออกแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  
คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานท่ีเก็บสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  เพื่อไปทําการตรวจสอบชนิดและ 
ปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  
หรือสถานที่เก็บสินค้านั้น 

  4.3 เม่ือผู้ส่งออกดําเนินการตามข้อ  4.1  และข้อ  4.2  แล้ว  ให้ผู้ส่งออก 
นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานท่ีเก็บสินค้า  แล้วแต่กรณี  เพื่อส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรได้  ทั้งนี้  ผู้ส่งออกจะต้องส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นําสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ส่งออกอาจขอขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื้นที่  ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  แต่เม่ือรวมระยะเวลา
ทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  
แล้วแต่กรณี   

  4.4 สินค้าที่ได้รับการยกเว้นหรือขอคืนภาษีต้องผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมาย  
ว่าด้วยศุลกากร  ก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 

  กรณีสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  ให้ผู้ส่งออกแจ้ง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่ด่านศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรที่ทําพิธีการศุลกากรเพื่อไปทํา
การตรวจสอบชนิดและปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ส่งออก 
นอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรทุกคร้ัง 

  4.5 เม่ือส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นําเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ  ภส.05-01  ซึ่งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า  
เช่น  ใบกํากับสินค้า  (Invoice)  หรือใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือ  Airway  Bill  เป็นต้น   
ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  หรือส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ส่งออก 
อาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  
เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
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ข้อ 5 ในกรณีขอคืนภาษี  ผู้ส่งออกจะต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไป   
ในเขตปลอดอากรภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่เสียภาษีสําหรับสินค้านั้น 

ข้อ 6 การขอคืนภาษีตามข้อ  4.1.2  ถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เสียภาษีแล้วโดยการใช้
แสตมป์สรรพสามิต  ให้ผู้ส่งออกแกะลอกและทําลายแสตมป์สรรพสามิต  ภายใต้การควบคุมของ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 7 ให้ผู้ส่งออกเก็บหลักฐานและเอกสารตามข้อ  7.1  ถึงข้อ  7.3  ไว้  ณ  โรงอุตสาหกรรม  
คลังสินค้าทัณฑ์บน  สถานที่เก็บสินค้า  หรือสถานประกอบการของผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่
ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  ดังนี้ 

  7.1 หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือการนําสินค้าเข้าไป   
ในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร  แล้วแต่กรณี  ตามระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์  
แบบไร้เอกสาร  (e-Export) 

  7.2 เอกสารการสั่งซื้อสินค้า  เช่น  Performa  Invoice  หรือ  Purchase  Order  
หรือ  Order  Note  หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 

  7.3 หลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชําระราคาค่าสินค้า  เช่น  หลักฐานการเปิด  L/C  
(Letter  of  Credit)  หรือหลักฐานการจัดทํา  T/T  (Telex  Transfer)  หรือ  T/P  (Term  of  Payment)  
หรือเอกสารที่ระบุว่ามีการนําเงินเข้าบัญชีธนาคาร  หรือ  Bank  Statement  เป็นต้น 

ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทําการตรวจสอบสินค้าตลอดจนบัญชี
หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ณ  สถานที่เก็บสินค้าและสถานประกอบการของผู้ส่งออก 
ได้ตลอดเวลา 

ข้อ 8 ให้ผู้ส่งออกจัดทํารายงานประจําเดือนการยกเว้นหรือคืนภาษีตามแบบท้ายประกาศนี้  
และรายงานต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  ภายในวันที่ 
สิบห้ าขอ งเดื อนถั ด ไป   ห รือผ่ าน ระบบ เค รือข่ ายอิ น เตอ ร์ เน็ ตที่ เว็ บ ไซต์ ก รมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 

ข้อ 9 ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะนําสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  
เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  แล้วแต่กรณี  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  9.1 ขออนุ มัติสถานที่ เก็บสิน ค้า  เพื่ อ ใช้ เก็บสิน ค้าที่ ได้ รับการยกเว้นภาษี   
เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ 
ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  พร้อมแจ้งรายละเอียดและหลักฐาน  ดังนี้ 

   9.1.1 ชื่อ  ที่ตั้ง  ของสถานที่เก็บสินค้า 
   9.1.2 ชื่อเจ้าของหรือผู้มีอํานาจดําเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 



 หน้า   ๑๘๖ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   9.1.3 แบบแปลน  แผนผัง  ของสถานที่เก็บสินค้า  ทั้งนี้  กรณีที่ใช้เก็บ
สินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน  ให้ระบุหมายเลขถังที่จะใช้เก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน  ซึ่งได้รับ 
การตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต 

   9.1.4 หลักฐานแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสินค้าจากเจ้าของหรือ   
ผู้มีอํานาจดําเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 

   9.1.5 หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทําการตรวจสอบสินค้า  
ตลอดจนบัญชีหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  ที่ เก่ียวข้อง  ภายในสถานที่ เก็บสินค้าได้ตลอดเวลา   
จากเจ้าของหรือผู้มีอํานาจดําเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 

  9.2 ก่อนรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า  ให้ผู้ส่งออก
แจ้งการรับสินค้าโดยย่ืนแบบแจ้งการรับ - จ่ายสินค้า  ณ  สถานที่เก็บสินค้าตามแบบ  ภส.05-01/2  
ท้ายประกาศนี้  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  หรือ 
ย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือ 
วิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 

  9.3 ส่งแบบ  ภส.05-01/1  ซึ่งผู้ส่งออกรับรองการรับสินค้าเข้าเก็บไว้ในสถานที่
เก็บสินค้าต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  หรือย่ืนผ่านระบบ
เค รือข่ ายอิน เตอ ร์เน็ ตที่ เว็บ ไซต์กรมสรรพสามิต   http://www.excise.go.th  ห รือวิธีการอื่ น 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอ  ตามข้อ  4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  
แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 

   9.3.1 หลักฐานการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
   9.3.2 หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า 
  9.4 ก่อนจ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกจากสถานที่เก็บสินค้า  ให้ผู้ส่งออก

แจ้งการจ่ายสินค้าโดยย่ืนแบบแจ้งการรับ - จ่ายสินค้า  ณ  สถานที่เก็บสินค้าตามแบบ  ภส.05-01/2  
ท้ายประกาศนี้  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  หรือ 
ย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือ 
วิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 

  9.5 กรณี ที่ เป็ นสิน ค้าน้ํ า มันและผลิต ภัณ ฑ์น้ํ า มันที่ ได้ รับการยกเว้นภาษี   
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบชนิดและปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่รับเข้าหรือจ่ายออก  
ณ  สถานที่เก็บสินค้าทุกคร้ัง 

  9.6 ให้ผู้ส่งออกถือปฏิบัติตามข้อ  4.2  ถึงข้อ  4.3  โดยอนุโลม 



 หน้า   ๑๘๗ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  9.7 เม่ือส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไป   
ในเขตปลอดอากรแล้ว  ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ  ภส.05-01/2  ซึ่งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออก 
นอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า  
เช่น  ใบกํากับสินค้า  (Invoice)  หรือใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือ  Airway  Bill  เป็นต้น   
ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  หรือส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจาก
สรรพสามิตพื้นที่  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 

  9.8 ให้ผู้ส่งออกเก็บหลักฐานและเอกสารไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้าหรือสถานประกอบการ
ของผู้ส่งออก  โดยให้นําความในข้อ  7  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  9.9 ผู้ส่งออกต้องส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้า
ไปในเขตปลอดอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวก่อนครบกําหนดเวลา  
ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  แต่เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้ว 
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี 

  9.10 ผู้ส่งออกต้องจัดทําบัญชีแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี   
ณ  สถานที่เก็บสินค้า  ตามแบบท้ายประกาศนี้  และเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ 10 กรณีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี  หากปรากฏว่า  สินค้าที่นําเข้าไปในสถานที่เก็บสินค้า  
หรือที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักร  หรือที่จะนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ได้สูญหายหรือขาดจํานวน 
ไปจากที่ได้รับการยกเว้นภาษี  ให้ถือว่าสินค้าที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษี  และให้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่เสียภาษีสําหรับสินค้าตามชนิดและจํานวนที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปน้ัน
ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
สินค้านั้นได้สูญหายหรือขาดจํานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นไปโดยธรรมชาติ  หรือขาดจํานวนไป
เพราะยังมิได้นําออกจากโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานที่เก็บสินค้า  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีสินค้าตามวรรคหนึ่งเป็นน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน  หรือสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ   
หากสูญหายหรือขาดจํานวนไปเกินกว่าร้อยละ  0.5  ของจํานวนที่ได้รับยกเว้นภาษี  ให้นําความในวรรคหน่ึง  
มาใช้บังคับแก่การเสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 



 หน้า   ๑๘๘ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 11 ผู้ส่งออกที่ไม่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรภายใน
ระยะเวลาตามข้อ  4.3  หรือข้อ  9.9  หรือฝ่าฝืนไม่กระทําการตามข้อ  4.4  ข้อ  4.5  ข้อ  9.1   
ข้อ  9.2  ข้อ  9.4  ข้อ  9.5  ข้อ  9.7  ข้อ  9.8  หรือข้อ  9.10  ให้สรรพสามิตพื้นที่ตามข้อ  4.1   
มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งยกเว้นภาษีสําหรับสินค้า  และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
สําหรับสินค้านั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องสียภาษีเกิดขึ้น 

ให้สรรพสามิตพื้นที่แจ้งคําสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสือแก่ผู้ส่งออกภายในเจ็ดวัน   
นับแต่วันที่มีคําสั่ง 

ข้อ 12 ผู้ส่งออกที่ขอคืนภาษี  หากไม่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร
ภายในระยะเวลาตามข้อ  5  หรือฝ่าฝืนไม่กระทําการตามข้อ  4.4  ข้อ  4.5  หรือข้อ  7  ให้ถือว่า 
ผู้ส่งออกละทิ้งคําขอและไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีสําหรับสินค้าตามคําขอน้ัน 

หมวด  ๒ 
การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

หรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี 
 

 

ข้อ ๑3 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นําเข้า   
ซึ่งประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา  ๑๐๗  ให้ย่ืนคําขอ  ดังนี้ 

  13.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นําเข้า 
ซึ่งประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา  107  (1)  หรือ  (2)  ให้ย่ืนคําขอรับคืนหรือยกเว้นภาษี 
ตามแบบ  ภส.05-05  ท้ายประกาศน้ี  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก
สรรพสามิตพื้นที่ 

  13.2 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นําเข้า 
ซึ่งประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา  107  (3)  ให้ย่ืนคําขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีตามแบบ  ภส.05-06  
ท้ายประกาศนี้  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  
คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานท่ีเก็บสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 

  13.3 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นําเข้า 
ที่ประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา  107  (4)  ให้ย่ืนคําขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีตามแบบ  ภส.05-07  
ท้ายประกาศนี้  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  
คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานท่ีเก็บสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 



 หน้า   ๑๘๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

กรณีที่ขอยกเว้นภาษี  ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามวรรคหน่ึง  ตรวจสอบคําขอ  หากเห็นว่า
ถูกต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคําขอน้ัน 

ข้อ ๑4 เม่ือได้รับคําขอตามข้อ  ๑3  ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  13  ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

  14.1 กรณีขอรับคืนภาษี  ให้สรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หรือหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีและสินค้าที่ขอรับคืนภาษี  และเม่ือได้รับหลักฐานถูกต้องแล้วตามข้อ  16  
ให้สรรพสามิตพื้นที่มีคําสั่งคืนภาษีสําหรับสินค้านั้น 

  14.2 กรณีขอยกเว้นภาษี  ให้สรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หรือหลักฐานเกี่ยวกับการส่งสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี  หากเห็นว่าถูกต้องให้มีคําสั่งยกเว้นภาษีสําหรับสินค้านั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควร  สรรพสามิตพื้นที่จะสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบสินค้าหรือ  
สั่งให้ผู้ขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีดําเนินการใด ๆ  กับสินค้านั้น  เพื่อพิสูจน์หรือแสดงว่าเป็นสินค้าที่ขอรับคืน  
หรือได้รับยกเว้นภาษีก็ได้ 

ข้อ 15 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จะนําน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ ได้ รับยกเว้นภาษี 
ตามมาตรา  ๑๐๗  (๔)  ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บสินค้า  
เพื่อนําไปใช้เติมอากาศยานหรือเรือเพื่อไปต่างประเทศ  ต้องขออนุมัติสถานที่เก็บสินค้าต่ออธิบดี   
โดยให้นําความในข้อ  9.1  ข้อ  9.2  ข้อ  9.4  ข้อ  9.5  และข้อ  9.10  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 16 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ขอคืนหรือได้รับยกเว้นภาษี  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  16.1 กรณีตามมาตรา  ๑๐๗  (๑ )  หรือ  (๒)  ให้แจ้งการนําสินค้าออกจาก   

โรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานท่ีเก็บสินค้า  ต่อสรรพสามิตพื้นที่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่นําสินค้าออกจากสถานที่ดังกล่าว  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอตามข้อ  13  พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานที่ส่วนราชการในราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือองค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได้ลงลายมือชื่อรับรองการรับหรือการใช้สินค้านั้น  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ดังกล่าวก่อนครบกําหนดเวลาต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอเพื่อพิจารณาอนุมัติได้  แต่เม่ือรวมระยะเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่นําสินค้าออกจากสถานท่ีดังกล่าว 

  16.2 กรณีตามมาตรา  ๑๐๗  (๓)  ให้แจ้งการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์  
ต่อสรรพสามิตพื้นที่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่จําหน่ายสินค้า  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ย่ืนคําขอ
ตามข้อ  13  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่คณะทูตหรือองค์การระหว่างประเทศ  และกระทรวง 
การต่างประเทศ  ได้ลงลายมือชื่อรับรองการรับหรือการใช้สินค้านั้น  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวก่อนครบกําหนดเวลาต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ที่รับคําขอเพื่อพิจารณาอนุมัติได้  แต่เม่ือรวมระยะเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันที่จําหน่ายสินค้า 



 หน้า   ๑๙๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  16.3 กรณีตามมาตรา  ๑๐๗  (๔)  ให้แจ้งการนําน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันไปเติม
อากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว  
ต่ออธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้อากาศยานหรือเรือดังกล่าว 
ไปต่างประเทศแล้ว  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ย่ืนคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
การเติมน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันในอากาศยานหรือเรือดังกล่าว  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวก่อนครบกําหนดเวลาต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ที่ รับคําขอเพื่อพิจารณาอนุมัติได้  แต่เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้อากาศยานหรือเรือดังกล่าวไปต่างประเทศแล้ว 

ข้อ 17 ผู้นําเข้าที่ขอรับคืนภาษีตามมาตรา  ๑๐๗  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องดําเนินการ
ตามข้อ  13  ถึงข้อ  16  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ถ้าปรากฏสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีได้สูญหายหรือขาดจํานวนไปจากที่ได้รับยกเว้น
ภาษี  ให้ถือว่าสินค้าที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษี  และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
มีหน้าที่เสียภาษีสําหรับสินค้าตามชนิดและจํานวนที่สูญหายหรือขาดไปในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่   
ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้สูญหายหรือขาดจํานวนไป
เพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นไปโดยธรรมชาติ  หรือขาดจํานวนไปเพราะยังมิได้นําออกจากโรงอุตสาหกรรม  
คลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือสถานที่เก็บสินค้า  โดยให้นําความในข้อ  10  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 19 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าซึ่งไม่ดําเนินการตามข้อ  16  ให้ถือว่าผู้นั้นละทิ้ง
คําขอและไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีสําหรับสินค้าตามคําขอน้ัน 

ในกรณีสินค้าที่ยกเว้นภาษี  หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ดําเนินการตามข้อ  16  ให้สรรพสามิต
พื้นที่ตามข้อ  13  เพิกถอนคําสั่งยกเว้นภาษี  และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่เสียภาษีสําหรับสินค้า 
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

ให้สรรพสามิตพื้นที่แจ้งคําสั่งเพิกถอนตามวรรคสองเป็นหนังสือแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันมีคําสั่ง 

ข้อ 20 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

หมวด  3 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒1 การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับคําขอยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ ส่ งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  และคําขอคืนหรือยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 



 หน้า   ๑๙๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  ซึ่งได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับนั้น  ให้ดําเนินการต่อไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี
สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษี
สําหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และระเบียบซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมชาย  พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบคําขอยกเว้นหรือคืนภาษี 

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ............................................    
วันที่รับ............................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ...................................

 
ภส.05-01 

 
 

 
 เรียน สรรพสามิตพ้ืนท่ี................................................................................................................ 
1. ผู้ส่งออก 
ชื่อ 
 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อ่ืน ๆ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล    
เลขท่ีสาขาภาษีมูลค่าเพ่ิม (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม)   
เลขรหัสประจําบ้าน                                ที่ต้ังสํานักงานใหญ่เลขท่ี                             ชื่ออาคาร                                      ห้องเลขท่ี                    
ชั้นที่                 หมู่ที่                ตรอก/ซอย                             ถนน                                                              ตําบล/แขวง                                         
อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์          
Email  
เป็น (  ) 1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขท่ี -- 

   (  ) 2 ผู้ซ้ือหรือผู้ท่ีได้รับสินค้าท่ีผลิตในราชอาณาจักรจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  
           และได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ ................................................................................................................................................ 

      (  ) 3 บุคคลอื่น นอกเหนือจาก (1) และ (2)   

2. มีความประสงค์ 
2.1 ขอนําสินค้าออกจาก 

      (  ) โรงอุตสาหกรรมชื่อ ..................................................................................................................................... 
           ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 
      (  ) คลังสินค้าทัณฑ์บนชื่อ .................................................................................................................................. 

        (  ) สถานท่ีเก็บสินค้าชื่อ ..................................................................................................................................... 
สถานท่ีต้ังเลขท่ี .......................ตรอก / ซอย ............................................. ถนน ..............................................ตําบล / แขวง .......................................... 
อําเภอ / เขต ............................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ ........................................................ 
เพ่ือ    (  )  ส่งออกนอกราชอาณาจักร      (  )  นําเข้าไปในเขตปลอดอากร 

โดย    (  )  ขอยกเว้นภาษี 

          (  )  ขอคืนเงินภาษีท่ีได้เสียไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ................................................. เล่มท่ี .................................................. 
              จํานวนเงิน ............................................................ บาท 

ดังนี ้

รายการ 
ท่ี 

 
 

ประเภท 
ท่ี 
 

รายการสินค้า อัตราภาษี จํานวนภาษี 

ชื่อสินค้าและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนาด 
จํานวน 
(หน่วย) 

ราคา
ขาย
ปลีก

แนะนํา

ตาม
มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมท้ังสิ้น   
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2.2 สินค้าท่ีขอ    (  ) ยกเว้นภาษี  (  ) คืนภาษี     นี้ ขออนุญาต 

       (  ) ทําเคร่ืองหมายแสดงการขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี ดังนี้ ................................................................................................................................ 
         (  ) ไม่ทําเคร่ืองหมายแสดงการขอยกเว้นหรือคืนภาษี  

2.3 ได้ตกลงขายสินค้าตามรายการข้างต้นให้แก่...............................................................................................................................................................
      เพ่ือส่งออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอากร ............................................................................................................................................................. 
      ทางด่านศุลกากร ..................................................................................................จังหวัด.........................................................................................   
      โดยทาง ...................................................................................ระหว่างวันท่ี ......................... เดือน ............................................ พ.ศ. .................. 
2.4 ได้แนบหลักฐานรวม ...................... ฉบับ มาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว 
2.5 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการและหากสินค้าท่ีขอยกเว้นภาษีนี้สูญหายหรือขาดจํานวนไป  
      ข้าพเจ้ายินยอมเสียภาษีให้แก่ทางกรมสรรพสามิต ตามชนิดและจํานวนสินค้าท่ีสูญหายหรือขาดจํานวนไปนั้นในอัตราท่ีใช้บังคับ ณ วันท่ี 
      ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน 

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

                                                                                      วันท่ี....................................................... 
3. การพิจารณา กรณีท่ีขอยกเว้นภาษี 

ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต คําสั่ง 
  เห็นควรยกเว้นภาษี 
  ไม่เห็นควรยกเว้นภาษี เนื่องจาก........................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 

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

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

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 

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

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

สินค้าท่ีขอ   (  ) ยกเว้นภาษี      (  ) คืนภาษี   ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร / นําเข้าไปในเขตปลอดอากร เรียบร้อยแล้ว ตามใบขนสินค้าขาออก 
เลขท่ี .............................................................................................................. ลงวันท่ี .................. เดือน ........................................... พ.ศ. ................. 
โดยมีรายละเอียดสินค้าดังนี ้

 
 

รายการ 
ท่ี 

 
ประเภท 

ท่ี 
 

รายการสินค้า อัตราภาษี จํานวนภาษี 

ชื่อสินค้าและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนาด 
จํานวน 
(หน่วย) 

ราคา
ขาย
ปลีก

แนะนํา

ตาม
มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วย
ละ 

บาท สต. 

           
           
           
           

(กรณีที่ช่องรายการสนิค้ามีไม่พอ ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบได้) รวมท้ังสิ้น   
 
 

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

วันท่ี............................................. 
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ข้อปฏิบัติ 
 

(1) ผู้ส่งออกท่ีมีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษี มีดังนี้ 
(1.1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษีได้ 
(1.2) ผู้ซ้ือหรือได้รับสินค้าท่ีผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  
        และได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมนั้น 
(1.3) บุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก (1.1) และ (1.2) ให้ใช้วิธีการคืนภาษี 

(2) ให้ผู้ส่งออกจัดทําแบบ ภส.05-01 ย่ืนต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ 
     สถานท่ีเก็บสินค้าต้ังอยู่ แล้วแต่กรณี ก่อนนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานท่ีเก็บสินค้า หรือย่ืนผ่าน 
     ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอ่ืนซ่ึงได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
     ท้ังนี้ ในการย่ืนคําขอให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (2.1) ผู้ส่งออกตาม (1.1) และ (1.2) ท่ีขอยกเว้นภาษี ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีโรงอุตสาหกรรม 

   หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนต้ังอยู่  
        (2.2) ผู้ส่งออกตาม (1.1) (1.2) และ (1.3) ท่ีขอคืนภาษี ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีสถานท่ีเก็บสินค้าท่ีใช้เก็บสินค้า 

   ท่ีเสียภาษีแล้วของผู้สง่ออกต้ังอยู่  
(3) กรณีท่ีขอยกเว้นภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีรับคําขอตาม (2) พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคําขอ 
(4) ผู้ส่งออกต้องนําแบบ ภส.05-01 กํากับไปกับสินค้าท่ีจะส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
(5) ผู้ส่งออกต้องส่งสินค้าท่ีได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนํา 
     สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 
(6) ผู้ส่งออกต้องส่ง แบบ ภส.05-01 ซ่ึงผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  
     พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินคา้ เช่น ใบกํากับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น  
     ต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ีตาม (2) หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
     ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอคืนภาษี จะต้องมีสําเนาหลักฐาน 
     แสดงการเสียภาษีมาแสดงด้วย คือ สําเนาแบบรายการภาษีสรรพสามิต ภส.03-07 และสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต  
(7) ผู้ส่งออกจะต้องเก็บหลักฐานไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีประกอบการของผู้ส่งออก เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบ 
     ได้ตลอดเวลา ดังนี้ 

(7.1) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนําสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร 
        แล้วแต่กรณี ตามระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e - Export) 
(7.2) เอกสารการสั่งซ้ือสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นท่ีมีลักษณะ 
        ทํานองเดียวกัน 
(7.3) สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว่าจะมีการชําระราคาคา่สินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทํา 
         T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุว่ามีการนําเงินเข้าบัญชธีนาคารหรือ Bank Statement 

(8) ราคาขายปลีกแนะนํา หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนําท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อ 
     ผู้บริโภคท่ัวไป 
(9) ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทําการตรวจสอบสินค้า ตลอดจนบัญชีหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     ณ สถานท่ีเก็บสินค้าและสถานประกอบการของผู้ส่งออกได้ตลอดเวลา 
(10) ในกรณีท่ีขอคืนภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีรับคําขอตาม (2) ตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาสั่งอนุมัติให้คืนภาษีเป็นหนังสือต่อไป 
(11) ผู้ส่งออกท่ีขอคืนภาษี จะต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจกัรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีเสียภาษี 

 
 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร และน  ำมันและผลิตภัณฑ์น  ำมันที่น ำไปใชเ้ติมเรือไปต่ำงประเทศ 
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/อื่น ๆ  ระบุ ................................................................................... 
 

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 ี

 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบแจ้งการรับ-จา่ยสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า 

ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภส.05-01/2  

 

 
  

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 ทะเบียนรับเลขที่........................................................................ลงวันที่........................................................................ 
จากโรงอุตสาหกรรมชื่อ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งเลขที่..............................................................................................................................................................................................................................................................................        
เพื่อน าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้าชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ระหว่างวันที่.............................เดือน......................................................พ.ศ.................... 
           จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเวน้ภาษีสรรสามิตตาม แบบ ภส. 05-01/1 ทะเบียนรับแบบเลขที่ ....................................... ลงวันที่ ...................................................................  
ออกจากสถานที่เก็บสินค้าชื่อ................................................................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งเลขที่............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ระหว่างวันที่..............................เดือน.....................................................พ.ศ.................... 
โดยมีรายการสินค้าดังนี้ 

ราย 
การ 

ที ่

 
 

ประเภท 
ที ่
 

รายการสินค้า อัตราภาษ ี จ านวนภาษ ี

ช่ือสินค้าและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนาด จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา
ขาย
ปลีก

แนะน า 

ตาม
มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   
 
          ขา้พเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและระเบยีบของทางราชการทุกประการและหากสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีนี้สูญหายหรือขาดจ านวนไป ข้าพเจา้ยินยอม
เสียภาษีใหแ้ก่ทางกรมสรรพสามิต ตามชนิดและจ านวนสินค้าที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปนั้นในอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ 
 

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

                                                   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ส่งออก 
 



- ๒ - 
 

3. การรับรอง 
ได้น าสินค้าที่สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามแบบ ภษ.05-01/1 ทะเบียนรับเลขที่................................................ลงวันที่............................................................................................. 
      รับเขา้เก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า เมื่อวันที่ ................................................................................ 
      ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปเขตปลอดอากร ตามใบขนสินค้าขาออก เลขที่ ....................................................................... ลงวันที่ .................................................. 
      น าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามหลักฐานน าน้ ามันเติมเรือไปต่างประเทศ เลขที่..................................... ลงวันที่ ................................................ 
ดังนี้ 
       

ราย 
การ 
ที ่

 
ประเภท 

ที ่
 

รายการสินค้า อัตราภาษ ี จ านวนภาษ ี

ช่ือสินค้าและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนาด จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา
ขายปลีก
แนะน า 

ตาม
มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   
(กรณีที่ช่องรายการสินค้ามีไม่พอ ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบได้) 
 

          ขา้พเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและระเบยีบของทางราชการทุกประการและหากสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีนี้สูญหายหรือขาดจ านวนไป ข้าพเจา้ยินยอมเสีย
ภาษีให้แก่ทางกรมสรรพสามิต ตามชนิดและจ านวนสินค้าที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ ณ วนัที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
 
 

 
                                  ลงชื่อ................................................................... 

    (.....................................................................) 
                                                   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ส่งออก 
 

 
 
 
ข้อปฏิบัติ 

(1) ก่อนการรับหรือการจ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ส่งออกแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บสินค้า 
     ตั้งอยู่ทราบตามแบบ ภส. 05-01/2 ทุกครั้ง 
(2) เมือส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือน าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศแล้ว ให้ผู้ขอยกเว้นภาษ ี
     ลงรายการรับรองในแบบ ภส.05-01/2  
(3) ส่งแบบ ภส.05-01/2 ซ่ึงผู้ขอยกเวน้ภาษีได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือน าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
     ไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศแล้ว ใหส้รรพสามิตพื้นที่ที่สั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีส าหรับสินค้านั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจกัรหรือ 
     น าเขา้ไปในเขตปลอดอากร หรือวันที่น าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ 

 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบคําขอยกเว้นหรือคืนภาษี 
ตามมาตรา 107 (1) และ (2)  

แห่งพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ..................................................       
วันที่รับ.................................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ......................................... 

ภส.05-05 

 
 
 
 
 
 

  เรียน สรรพสามิตพ้ืนท่ี............................................................................. 
1. ผู้ยื่นคําขอ    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม    ผู้นําเข้า 
ชื่อ ............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อ่ืนๆ 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 
 เลขรหัสประจําบ้าน.....................ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออาคาร...................................................................ห้องเลขท่ี..............ชั้นท่ี............... 
 หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................ 
 จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................ Email......................................................... 

2.  มีความประสงค์ 
     ขอนําสินค้าออกจาก 
  โรงอุตสาหกรรมชื่อ ............................................................................................................................................................................................................ 
  คลังสินค้าทัณฑ์บนชื่อ ........................................................................................................................................................................................................ 
  สถานท่ีเก็บสินค้าชื่อ ........................................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีต้ังเลขท่ี.......................ชื่ออาคาร................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นท่ี............ 
หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์................................................ Email........................................................ 
เพ่ือบริจาค 
2.1  แก่ประชาชนเป็นสาธารณกุศลโดยผ่าน        ส่วนราชการ....................................................................................................................... 
                                                             องค์การสาธารณกุศล......................................................................................................... 
2.2  เป็นสาธารณประโยชน์ แก่                       ส่วนราชการ........................................................................................................................ 
                                                             องค์การสาธารณกุศล........................................................................................................... 
โดยการขอ    ยกเว้นภาษี 
                 คืนเงินภาษีท่ีได้เสียไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.........................................เล่มท่ี....................จาํนวนเงิน .................................บาท  ดังนี้ 

ราย 
การ 
ท่ี 

 
 

ประเภท 
ท่ี 
 

รายการสินค้า อัตราภาษี จํานวนภาษี 

ชื่อสินค้าและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนาด จํานวน 
(หน่วย) 

ราคา
ขาย
ปลีก

แนะนํา

ตาม
มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
รวมท้ังสิ้น   

2.3 สินค้าท่ีขอ  ยกเว้นภาษี   คืนภาษี  นี้  ขออนุญาต 
               ทําเคร่ืองหมายแสดงการขอยกเว้นหรือคืนภาษี ดังนี้ ...................................................................................................................................... 
               ไม่ทําเคร่ืองหมายแสดงการขอยกเว้นหรือคืนภาษี 
 



- ๒ –�
�

 
2.4  สินค้าตามรายการข้างต้นจะขนส่งโดยทาง..................................... ตามเส้นทาง............................................................................................................... 
ภายในวันท่ี................................................................................................. 
2.5 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน รวม................................ฉบับ เพ่ือประกอบการพิจารณามาพร้อมกับคําขอนี้ 

          ข้าพเจ้าได้ย่ืนคําขอมาเพ่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ และจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
ทุกประการ หากสินค้าท่ีขอยกเว้นภาษีนี้สูญหายหรือขาดจํานวนไป ข้าพเจ้ายินยอมเสียภาษีให้แก่ทางกรมสรรพสามิต ตามชนิดและจํานวนสินค้า 
ท่ีสญูหายหรือขาดจํานวนไปนั้น ในอัตราภาษีท่ีใช้บังคับอยู่ ณ วันท่ีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน 
 
   
                                                                      ลงชื่อ...............................................................................(ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม/ผู้นําเข้า)  
                                                                                 (.........................................................................)  
                                                                         วันท่ี................................................................................ 
 
3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี 

ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต คําสั่ง 
  เห็นควรยกเว้นภาษี 
  ไม่เห็นควรยกเว้นภาษี เนื่องจาก........................................................... 
............................................................................................................................
................................................................................................................ 
 

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

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

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
.............................................................................. 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.. 
 

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

.........../............./............. 
4. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบสินค้าท่ีขนออกจาก  โรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  สถานท่ีเก็บสินค้า แล้ว ปรากฏว่า
.....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ........................................................            ลงชื่อ........................................................         ลงชื่อ........................................................ 
        (......................................................)                  (......................................................)               (......................................................) 

5. การตรวจรับสินค้าของหน่วยงานท่ีรับบริจาค 

เจ้าหน้าท่ีของ  ส่วนราชการ  องค์การสาธารณกุศล ........................................................................................................................................................ 

ได้ตรวจสอบสินค้าท่ีได้รับการบริจาค เม่ือวันท่ี.............................................แล้ว  ปรากฏว่า ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                          ลงชื่อ........................................................................ 
                                                                                                   (................................................................) 
                                                                                          ผู้รับมอบอํานาจของส่วนราชการ/องค์การสาธารณกุศล 
   



- ๓ –�
�

 
 
ข้อปฏิบัติ 

 
(1) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําคําขอตามแบบ ภส.05-05 ย่ืนต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีโรงอุตสาหกรรม  
    คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานท่ีเก็บสินค้า แล้วแต่กรณี ก่อนนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานท่ีเก็บสินค้า 
    หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอ่ืนซ่ึงได้รับอนุมัติจาก 
    สรรพสามิตพ้ืนท่ี 
(2) กรณีท่ีขอยกเว้นภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีรับคําขอตาม (1) พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคําขอ 
(3) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องนําแบบ ภส.05-05 ท่ีส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลรับรองแล้ว บัญชีรายละเอียดสินค้า 

ท่ีบริจาค และหลักฐานการชําระภาษี (กรณีท่ีขอคืนภาษี) ส่งคืนให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีรับคําขอตาม (1) ภายใน 60 วัน นบัแต่วันท่ี 
นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานท่ีเก็บสินค้า แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอคืนภาษี จะต้องมีสําเนา 
หลักฐานแสดงการเสียภาษีมาแสดงด้วย คือ สําเนาแบบรายการภาษีสรรพสามิต ภส.03-07 และสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต 

(4) การลงบันทึกของเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามข้อ 4 ให้ดําเนินการเฉพาะกรณีท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดให้มีการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น  
(5) กรณีท่ีขอคืนภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีตาม (1) ตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาสั่งอนุมัติให้คืนภาษีเป็นหนังสือต่อไป 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอคืนหรือยกเว้นภำษ ี

ตำมมำตรำ 107 (3) แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภส.05-06 

    
 
 
 
 
 

เรียน สรรพสำมิตพื้นที่................................................................................................ 
1. ผู้ยื่นค าขอ     ผู้ประกอบอุตสาหกรรม     ผู้น าเข้า                                          
ช่ือ  
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี  -- 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน                           ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี                 ช่ืออำคำร                                ห้องเลขท่ี                 ช้ันท่ี 
หมู่ที ่           ตรอก/ซอย                          ถนน                                 ต ำบล/แขวง                                อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                   รหัสไปรษณีย ์        โทรศัพท์             Email  

2. มีความประสงค์ 
2.1 ขอจ ำหน่ำยสินคำ้ให้แก่.........................................................................................................................ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทำงกำรทูตหรือตำมข้อผูกพันท่ี 
ประเทศไทยมีอยูต่่อ        สถำนทูต…………………………………………….............…….  องค์กำร.......................................................................................... 
โดยขอ              ยกเว้นภำษ ี
                      คืนเงินภำษีที่ได้เสียไว้แล้วตำมใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.............................................................................. เล่มที่.......................................... 
                          จ ำนวนเงิน.............................................................บำท 
 

รำย 
กำร 
ที่ 

ประเภท 
ที่ 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ช่ือสินค้ำและชนิด 
แบบ

หรือรุ่น 
ขนำด 

จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำขำย

ปลีกแนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           

           

           

           

           

           

รวมทั้งสิ้น   
 

2.2 สินค้ำท่ีขอ        ยกเว้นภำษี            คืนภำษี  นี้ ขออนุญำต 
                  ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี ดงันี้.................................................................................................................................... 
                  ไม่ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษ ี
2.3 ได้แนบหลักฐำน รวม ...................... ฉบับ   เพื่อประกอบกำรพจิำรณำมำพร้อมกับค ำขอนี้แล้ว 

          ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร  และหำกสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนีสู้ญหำยหรือขำดจ ำนวนไป 
ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำที่  สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนัน้  ในอัตรำภำษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ควำมรับผิด
ในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ 
                                              (...................................................................) 
                   วันท่ี........................................................................ 
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3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี  

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

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

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

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

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

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

 
4. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต กรณีที่ขอยกเว้นภาษี 

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำท่ีขนออกจำก    โรงอุตสำหกรรม    คลังสินค้ำทัณฑ์บน  แล้ว ปรำกฏว่ำ ................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

                                            (.....................................................................) 
                                                                                       ต ำแหน่ง ....................................................................... 
                                                                                           วันท่ี ........................................................................  
 
5. การรับรองของสถานทูตหรือองค์การฯ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ สินค้ำจ ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้นได้จ ำหน่ำยให้แก่...........................................................................................................................................   
กรณีน้ ำมันและผลิตภณัฑ์น้ ำมัน ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน ................................................................................................................................  
     
                                     ลงช่ือ ..................................................................... (คณะทูต/องค์กำร)   
                                           (......................................................................) 
                                                                                       ต ำแหน่ง ...................................................................... 
                                                                                           วันท่ี ........................................................................ 
 
6. การรับรองของกระทรวงการต่างประเทศ 

เจ้ำหน้ำท่ีกรมพิธีกำรทูต กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ไดต้รวจสอบแลว้เห็นว่ำเป็นกำรถูกต้อง เห็นสมควรให้ไดร้ับสิทธิ   ยกเว้นภำษี     คืนภำษ ี 
ส ำหรับสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยให้แก่ (สถำนทูต/องค์กำร) .................................................................................................................................................................ได ้
 
 
                                                                                            ลงช่ือ ................................................................... (เจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศ)  

                                            (....................................................................) 
                                             ต ำแหน่ง ...................................................................     
                                                                                            วันท่ี ..................................................................... 
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ข้อปฏิบัต ิ
 

(๑) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผูน้ ำเข้ำ จัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส.05-06 ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมติพื้นท่ีที่ 
     โรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทณัฑ์บน หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผำ่นระบบเครือข่ำยอินเตอร์เนต็ที่เว็บไซต์ 
     กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนมุัติจำกสรรพสำมิตพื้นที่ ทั้งนี้ ในกำรยื่นค ำขอให้ปฏิบัติดังนี ้
  (1.1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจะขอคืนหรือยกเว้นภำษี ให้ยืน่ค ำขอ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ท่ีโรงอุตสำหกรรมหรือ 

         คลังสินค้ำทัณฑ์บนตั้งอยู่ 
     (1.2) กรณีที่ผู้น ำเข้ำจะขอคืนภำษี ให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมติพื้นท่ีที่สถำนท่ีเก็บสินค้ำที่เสียภำษีแล้วของผู้น ำเข้ำตั้งอยู่ 
(2) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำม (1) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในค ำขอ 
(3) กำรบันทึกกำรตรวจสอบของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมติตำมข้อ 4 ให้ด ำเนินกำรเฉพำะกรณีที่กรมสรรพสำมติก ำหนดให ้

ตรวจสอบสินค้ำเท่ำนั้น 
(4) ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ จะต้องน ำแบบ ภส.05-06 ซึ่งได้รับกำรลงช่ือรับรองและประทับตรำจำกสถำนทูตหรือองค์กำรฯ  

และกระทรวงกำรตำ่งประเทศตำมข้อ 5 และข้อ 6 ส่งให้แก่สรรพสำมิตพื้นที่ท่ีรับค ำขอตำม (1) ภำยในหกเดือนนับแต่วันที่จ ำหน่ำย 
สินค้ำพร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำสินค้ำ ซึ่งร้ำนค้ำท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผูน้ ำเข้ำออกให้แก่ผู้ซื้อ 

(5) ในกรณีขอคืนภำษสีินค้ำน้ ำมนัและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ผูป้ระกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ ไมต่้องไดร้บักำรตรวจสอบและลงช่ือรับรอง 
กำรตรวจสอบตำมข้อ 4 จำกเจำ้พนักงำนสรรพสำมิต และให้ถือปฏิบัติดังนี ้
(5.1) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ ยื่นค ำขอตำมแบบ ภส.05-06 โดยปฏิบัตติำมข้อ (1) 
(5.2) ให้จัดท ำบญัชีรำยละเอยีดแสดงรำยกำรและจ ำนวนสินค้ำ 
(5.3) ต้องแสดงหมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ ช่ือผู้ใช้ในใบเสร็จรบัเงินค่ำสินค้ำด้วย (กรณเีป็นน้ ำมนัฯ ที่ใช้เติมในยำนพำหนะ) 

(6) กรณีที่ขอคืนภำษี ใหส้รรพสำมิตพื้นที่ท่ีรับค ำขอตำม (1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและพิจำรณำสั่งอนุมตัิให้คืนภำษ ี
     เป็นหนังสือต่อไป 

 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอยกเว้นหรือคืนภำษ ี

ตำมมำตรำ 107 (4) แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภส.05-07 

 
 

 
 เรียน สรรพสำมติพื้นท่ี................................................................................................................ 
1. ผู้ยื่นค าขอ     ผู้ประกอบอุตสาหกรรม     ผู้น าเข้า 

ช่ือ 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบคุคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่นๆ ระบุ................................................................ 
เลขประจ ำตัวประชำชน / เลขนิตบิุคคล - 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี  -- 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน............................................................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี...........................ช่ืออำคำร......................................................................... 
ห้องเลขท่ี ....................ช้ันท่ี .............หมู่ที ่...................ตรอก/ซอย ............................................................. ถนน ....................................................................                                     
ต ำบล/แขวง .................................................................อ ำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ................................................................                                        
รหัสไปรษณีย์ ................................................โทรศัพท ์........................................................e-mail ..........................................................................................  
2. มีความประสงค ์

2.1 ขอน ำน้ ำมันและผลติภณัฑ์น้ ำมันออกจำก 
      โรงอุตสำหกรรมช่ือ ................................................................................................................................................................................................................................................   
      คลังสินคำ้ทัณฑ์บนช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................ 
      สถำนท่ีเก็บสินค้ำช่ือ .............................................................................................................................................................................................................................................. 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน............................................................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี...........................ช่ืออำคำร......................................................................... 
ห้องเลขท่ี ....................ช้ันท่ี .............หมู่ที่ ...................ตรอก/ซอย ............................................................. ถนน ....................................................................                                     
ต ำบล/แขวง .................................................................อ ำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ................................................................                                        
รหัสไปรษณีย์ ................................................โทรศัพท ์........................................................e-mail .......................................................................................... 
เพื่อใช้เติมใน           อำกำศยำน                 เรือท่ีมีขนำดเกินกว่ำห้ำร้อยตันกรอสส์  
เพือ่ไปต่ำงประเทศ โดย 
       ขอยกเว้นภำษี 
       ขอคืนภำษีท่ีได้เสียไว้แล้วตำมใบเสรจ็รับเงินเลขท่ี ............................ เล่มที่ ............................. จ ำนวนเงิน .......................................................... บำท  
มีรำยกำรดังนี ้

รำย 
กำร 
ที ่

 
ประ 
เภท 
ที ่
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ช่ือสินค้ำและชนิด 
แบบ

หรือรุ่น 
ขนำด จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำขำย

ปลีกแนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

รวมทั้งสิ้น   

2.2 สินค้ำท่ีขอ        ยกเว้นภำษ ี       คืนภำษี น้ี ขออนุญำต 
               ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี ดังนี้ ....................................................................................................................................................................... 
               ไม่ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษ ี
2.3 ได้แนบหลักฐำน รวม .......................  ฉบับ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำมำพร้อมกับค ำขอนี้ 
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          ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำกสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี้สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไป 
ข้ำพเจ้ำยิมยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น ในอัตรำภำษทีี่ใช้บังคับ ณ วันที่ควำมรับผิด
ในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 
 
 
                                                                                        ลงช่ือ .............................................................................. ผู้ยื่นค ำขอ  
                                                                                               ( ............................................................................ )  
                                                                                          วันท่ี ...................................................................                                              
 

3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี 
 

                      ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต                                         ค ำสั่ง 

  เห็นควรยกเว้นภำษ ี
  ไม่เห็นควรยกเว้นภำษี เนื่องจำก ...................................................................... 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 

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

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

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

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

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

4. การรับรอง 

น้ ำมันและผลติภณัฑ์น้ ำมัน ท่ีขอ (  ) ยกเว้นภำษี (  ) คืนภำษ ี
ได้น ำไปใช้เติม       อำกำศยำน       เรือท่ีมีขนำดเกินกว่ำห้ำร้อยตนักรอสส์ ซึ่งพนักงำนศุลกำกรได้ปล่อยให้ไปต่ำงประเทศเรยีบร้อยแล้ว  
ตำมหลักฐำนรับรอง เลขท่ี ..................................................................................ลงวันท่ี .................. เดอืน ........................................... 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. 

           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   

 
 

   ลงช่ือ ................................................................ ผู้ยื่นค ำขอ 
(...........................................................) 

วันที่............................................. 
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ข้อปฏิบัต ิ
 

(๑) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส.05-07 ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นท่ี ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ท่ีโรงอุตสำหกรรม 
     คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยืน่ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต  
     http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื้นที่ 
(2) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำม (1) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในค ำขอ 
(3) ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ ต้องแจ้งกำรน ำน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันไปเติมอำกำศยำนหรือเรือท่ีมีขนำดเกินกว่ำห้ำร้อยตันกรอสส์  

ภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพนักงำนศุลกำกรได้ปล่อยอำกำศยำนหรือเรือไปต่ำงประเทศแล้ว ต่อสรรพสำมิตพื้นท่ีตำม (1) พร้อมด้วย 
            ส ำเนำหลักฐำนเกี่ยวกบักำรเตมิน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมนัในอำกำศยำนหรือเรือเพื่อไปตำ่งประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอคืนภำษี จะต้องมีส ำเนำ 
            หลักฐำนแสดงกำรเสยีภำษีมำแสดงด้วย คือ ส ำเนำแบบรำยกำรภำษสีรรพสำมติ ภส.03-07 และส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำภำษสีรรพสำมติ 

(4) กรณีที่ขอคืนภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำม (1) ตรวจสอบหลักฐำนตำม (3) และพิจำรณำสั่งอนุมัติให้คืนภำษีเป็นหนังสือต่อไป 



พื้นที่ ชนิดและประเภท จํานวน ภาษี ภาษี รวม เลขที่ มูลค่า ชื่อลูกค้า เลขที่ใบขนฯ ลงวันที่ ปริมาณ ด่านส่งออก ประเทศ วันที่ พาหนะ

รับแบบ เลขที่รับ ลงวันที่ สินค้า สรรพสามิต มหาดไทย ค่าภาษี INVOICE สินค้า ตรวจปล่อย ปลายทาง ตัดปล่อย ขนส่ง

ลงชื่อ.............................................................................................

      (..........................................................................................)

แบบ ภส 05-01

ผู้รับมอบอํานาจ

ประจําเดือน.....................................................................................................

ผู้ส่งออก......................................................................................................................................

รายงานประจําเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103



วันที่ ประเภท จํานวน ภาษี ภาษี รวม วันที่รับ / ด่าน

เลขที่รับ ลงวันที่ สินค้า สรรพสามิต มหาดไทย ค่าภาษี ตรวจปล่อย ผู้รับสินค้า เรือ เลขที่ ลงวันที่ ศุลกากร

ลงชื่อ...........................................................................................

     (..........................................................................................)

  ผู้รับมอบอํานาจ

รายงานประจําเดือนการจ่ายสินค้า ตามมาตรา 107

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม......................................................................................................................................

ประจําเดือน.....................................................................................................

แบบ ภส 05.............. ชื่อ เอกสาร



วันที่ ภส.05-01/1 นําออกจากโรงอุตสาหกรรม ยอด ถังเก็บ ยอดคงเหลือจริง LOSS/GAIN

เลขที่ เมื่อวันที่ คงเหลือ เลขที่ จํานวน รวมรับ เลขที่ จํานวน รวมจ่าย เลขที่ ปริมาณ

ลงชื่อ.....................................................................................................

      (...................................................................................................)

                          ผู้รับมอบอํานาจ

บัญชีรับ - จ่าย สินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้า

ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบอุตสาหกรรม......................................................................................................................................

ประจําเดือน.....................................................................................................

การรับ การจ่าย ยอดคงเหลือตามบัญชี
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