
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการยกเวน้หรือคนืภาษีส าหรับสนิคา้ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

หรือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร  และสนิค้าที่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ าเข้ามีสิทธิไดร้ับคนืหรอืยกเว้นภาษี 
(ฉบับที ่ 5) 

 
 

เพ่ือให้การยกเว้นหรือคืนภาษี  ตามมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ.  2560  ส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  เป็นไปโดยสะดวก   
รวดเร็ว  และเหมาะสม  กับสถานการณ์ปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  2  และข้อ  10   
ของกฎกระทรวงการยกเว้นหรอืคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร  
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี   พ.ศ.  2560   
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศเพิ่มเติมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน  4.4  ของข้อ  4  ของประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขต
ปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี   ลงวันที่  
16  กันยายน  พ.ศ.  2560  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร   
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี   (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  
10  มกราคม  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“4.4  สินค้าที่ได้รับการยกเว้นหรือขอคืนภาษีต้องผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
ก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

กรณีสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มิใช่น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน  สุรา  หรือยาสูบ   
ให้ผู้ส่งออกแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่ด่านศุลกากรหรือส านักงานศุลกากรที่ท าพิธีการศุลกากร 
ตั้งอยู่ไปด าเนินการตรวจสอบ  เว้นแต่กรณีส่งออกสินค้าสุราหรือยาสูบผ่านโรงพักสินค้าเพ่ือตรวจปล่อย
ของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรบัอนญุาต  (รพท./Inland  
Container  Depot:  ICD)  หรือ  ณ  สถานที่ที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดอนุญาตไว้เป็นพิเศษประการอื่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ให้ผู้ส่งออกแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่   รพท./ICD  หรือ
สถานที่ที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดอนุญาตไว้เป็นพิเศษดังกล่าวตั้งอยู่ไปด าเนินการตรวจสอบ 

ในการด าเนินการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพ้ืนที่   
จ านวน  2  คน  ไปด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มิใช่น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน   ให้ท าการ
ตรวจสอบชนิดและจ านวนที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรทุกครั้ง 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(2) กรณีสุราหรือยาสูบ  ให้ท าการตรวจสอบชนิดและจ านวนที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรทุกครั้ง  เว้นแต่สุราหรือยาสูบซึ่งได้ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตไว้แล้ว 
ตาม  4.2  หากดวงตรากรมสรรพสามิตยังผนึกอยู่ในลักษณะที่ปกติ   ไม่สูญหาย  ฉีกขาด  หรือช ารุด   
เจ้าพนักงานสรรพสามิตจะไม่ตรวจสอบชนิดและจ านวนของสินค้าดังกล่าวก็ได้   และในกรณีที ่
เจ้าพนักงานสรรพสามิตมิได้ตรวจสอบ  ให้บันทึกการไม่ตรวจสอบรวมถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่า  เป็นกรณ ี
ที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบไว้ในแบบ  ภส.  05-01  หรือแบบ  ภส.  05-01/2  ด้วย” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบ  ภส.  05-01  ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป  
ในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี    
ลงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขต 
ปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรอืยกเว้นภาษี  (ฉบับที่  3)   
ลงวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2562  และให้ใช้แบบ  ภส.  05-01  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 3 การด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการขอยกเว้นหรือคืนภาษี  ตามแบบ  ภส.  05-01   
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิต   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืน 
หรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืน 
หรือยกเว้นภาษี  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2562  จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
ลวรณ  แสงสนิท 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



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 ................................................................................................................................................ 
           ทะเบียนสรรพสามิต เลขท่ี -- 

      (  ) 3 บุคคลอื่น นอกเหนือจาก 1 และ 2   

2. มีความประสงค์ 
2.1 ขอนําสินค้าออกจาก 

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

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

โดย    (  )  ขอยกเว้นภาษี 

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

ดังนี ้
รายการท่ี ประเภทท่ี 

 
 

รายการสินค้า อัตราภาษี จํานวนภาษี 

ชื่อสินค้าและชนิด แบบ
หรือรุ่น 

ขนาด จํานวน 
(หน่วย) 

ราคา 
ขายปลีก
แนะนํา 

ตาม
มูลค่า 
ร้อยละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมท้ังสิ้น   
 



- ๒ - 
 

2.2 สินค้าท่ีขอ    (  ) ยกเว้นภาษี  (  ) คืนภาษี     นี้ ขออนุญาต 

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

2.3 ได้ตกลงขายสินค้าตามรายการข้างต้นให้แก่............................................................................................................................................................... 
      เพ่ือส่งออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอากร .............................................................................................................................................................  
      ทางด่านศุลกากร /สํานักงานศุลกากร/โรงพักสินค้า..................................................................................................จังหวัด..................................... 

         โดยทาง ...................................................................................ระหว่างวันท่ี ......................... เดือน ............................................ พ.ศ. .................. 
2.4 ได้แนบหลักฐานรวม ...................... ฉบับ มาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอท่ีย่ืนมานี้มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการทุกประการ และหากสินค้าท่ีขอยกเว้นภาษีนี้สูญหาย หรือขาดจํานวนไป ข้าพเจ้ายินยอมเสียภาษีให้แก่ทางกรมสรรพสามิตตามชนิดและ
จํานวนสินค้าท่ีสูญหายหรือขาดจํานวนไปนั้น ในอัตราภาษีท่ีใช้บังคับอยู่ ณ วันท่ีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน 
       

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

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

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

ลงชื่อ ............................................................. 
(.....................................................................) 
ตําแหน่ง ........................................................ 
วันท่ี ............./............................./................. 

  

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

ลงชื่อ ............................................................. 
(.....................................................................) 
ตําแหน่ง ........................................................ 
วันท่ี ............./............................./................. 

 
4. บันทึกตรวจสอบสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน สินค้าสุรา หรือสินค้ายาสูบ ของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

4.1 กรณีก่อนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานท่ีเก็บสินค้า (ต้นทาง)      
รายการที ่ ชื่อสินค้าและชนิด แบบหรือรุ่น ขนาด จํานวน

(หน่วย) 
เลขทะเบียน
ยานพาหนะ 

ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต ค่าสาร 
Marker เลขที่(ถ้ามี) จํานวน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  หมายเหตุ: กรณีสินค้าน้ํามันดีเซลเป็นค่าสาร Marker (เฉลี่ย)   
             (กรณีที่ช่องรายการสินค้ามีไม่พอ ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบและลงลายมือชื่อรับรองได้) 
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     บันทึกเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………...................................................................................………………..................................................................………………...................
...............................................………………..................................................................………………..................................................................………….
…..................................................................………………..................................................................……………….........................................................
.......………………..................................................................………………..................................................................………………................................... 

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

          (.........................................................)                                     (.........................................................) 
                          ตําแหน่ง........................................................                              ตําแหน่ง....................................................... 

วันท่ี ............./........................../..................                              วันท่ี ............./........................../.................. 
 

4.2 กรณีเม่ือสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร (ปลายทาง) 
      (1) สําหรับกรณีสินค้าสุราและยาสูบ 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่ได้ตรวจสินค้าตามรายการตามข้อ 4.1 เนื่องจาก............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสินค้าตามรายการตามข้อ 4.1 แล้วปรากฏว่า 
 ถูกต้อง 
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

..........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 (2) สําหรับกรณีสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน 
รายการที ่ ชื่อสินค้าและชนิด แบบหรือรุ่น ขนาด จํานวน

(หน่วย) 
เลขทะเบียน
ยานพาหนะ 

ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต ค่าสาร 
Marker เลขที่ (ถ้ามี) จํานวน 

 
 
 

        

หมายเหตุ: กรณีสินค้าน้ํามันดีเซลเป็นค่าสาร Marker (เฉลี่ย)   
             (กรณีที่ช่องรายการสินค้ามีไม่พอ ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบและลงลายมือชื่อรับรองได้) 

บันทึกเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………...................................................................................………………..................................................................………………...................
............................................………………..................................................................………………..................................................................………….…
..................................................................………………..................................................................………………............................................................
....………………..................................................................………………..................................................................………………................................... 

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

          (.........................................................)                                     (.........................................................) 
                          ตําแหน่ง........................................................                              ตําแหน่ง....................................................... 

วันท่ี ............./........................../..................                              วันท่ี ............./........................../.................. 
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5. การรับรอง 

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

 
 

รายการท่ี ประเภทท่ี 
 

รายการสินค้า อัตราภาษี จํานวนภาษี 
ชื่อสินค้าและชนิด แบบ

หรือรุ่น 
ขนาด จํานวน 

(หน่วย) 
ราคา 

ขายปลีก
แนะนํา 

ตาม
มูลค่า 
ร้อยละ 

ตาม
ปริมาณ
หน่วยละ 

บาท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           

(กรณีที่ช่องรายการสนิค้ามีไม่พอ ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบได้)                                                                    รวมท้ังสิ้น 
 
 
 
 

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

 วันท่ี   .................................................................. 
 

  
  

 
 
 



- ๕ - 
 

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 กํากับไปกับสินค้าท่ีจะส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
(5) ผู้ส่งออกต้องส่งสินค้าท่ีได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีนํา 
     สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 
(6) ผู้ส่งออกต้องส่ง แบบ ภส.05-01 ซ่ึงผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  
     พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินคา้ เช่น ใบกํากับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น  
     ต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ีตาม (2) หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
     ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอคืนภาษี จะต้องมีสําเนาหลักฐาน 
     แสดงการเสียภาษีมาแสดงด้วย คือ สําเนาแบบรายการภาษีสรรพสามิต ภส.03-07 และสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต  
(7) ผู้ส่งออกจะต้องเก็บหลักฐานไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีประกอบการของผู้ส่งออก เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบ 
     ได้ตลอดเวลา ดังนี้ 

(7.1) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนําสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร 
        แล้วแต่กรณี ตามระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกสแ์บบไร้เอกสาร (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 

 
 


