คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า

เรียนอธิบดีกรม
สรรพสามิต/
สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อ
 ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
 ผู้นำเข้า
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
สถานประกอบการ/
โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ที่ อาคาร
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ระบุชื่อพื้นที่ของสรรพสามิตพื้นที่

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้าที่
ยื่นคำขอ
กรณีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ยื่นคำขอ
กรณีผู้นำเข้าเป็นผู้ยื่นคำขอ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำ
ขอ
ชื่ออาคารของสถานประกอบการ

นาย สมชาย สุขดี

ชั้นที่ของอาคารของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของสถานประกอบการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่สถาน
ประกอบการ

-

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
11223344556677889
111

2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail

วัตถุประสงค์ของการ
ยื่นคำขอภาษี

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่สถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของสถาน
ประกอบการ
มีความประสงค์ขอคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้

2.1 ประสงค์ขอคืน
ภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว
สำหรับสินค้าที่พิสูจน์
ได้ว่าเสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้
 แบตเตอรี่ ซึ่งมี
ประสงค์ขอคืนภาษีจากแบตเตอรี่ที่
ลักษณะความเสียหาย เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
หรือเสื่อมคุณภาพ
ดังนี้
 เสียหาย
กรณีแบตเตอรีด่ ังกล่าวมีความ
เสียหาย
 แตกร้าว โดยมี
กรณีแบตเตอรี่ที่เสียหายมีลักษณะ
ส่วนประกอบของ
แตกร้าว โดยมีส่วนประกอบของ
แบตเตอรี่ครบถ้วน
แบตเตอรี่ครบถ้วนและขั้วแบตเตอรี่
และขั้วแบตเตอรี่ไม่บิด ไม่บิดงอ
งอ
 อื่นๆ ที่แสดงให้ กรณีแบตเตอรี่ที่เสียหายมีลักษณะ
เห็นว่าแบตเตอรี่ไม่
อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ไม่
สามารถนำไปใช้งาน สามารถนำไปใช้งานได้ พร้อมระบุ
ได้ (ระบุ)
ลักษณะที่เสียหาย
 เสื่อมคุณภาพ
กรณีแบตเตอรี่ดังกล่าวเสื่อมคุณภาพ
 มีความ
กรณีแบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพ มี
ถ่วงจำเพาะหรือ
ความถ่วงจำเพาะหรือแรงดัน

ตัวอย่างข้อมูล
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
แรงดันกระแสไฟฟ้าสูง
หรือต่ำกว่ามาตรฐาน
หรือมีสีแผ่นธาตุ
เปลี่ยนไป
 อื่นๆ ที่แสดงให้
เห็นว่าแบตเตอรี่ไม่
สามารถนำไปใช้งาน
ได้ (ระบุ)
 เครื่องดื่ม
 สุรา
 เสียหาย
 มีวัตถุหรือสสาร
อันตรายเจือปน
 ภาชนะบรรจุ
เสียหาย โดยแตก รั่ว
บุบ หรือบวม
 ฉลากปิดภาชนะ
เสียหาย หลุด หรือ
ลอก จนไม่สามารถ
นำไปดื่มหรือบริโภค
หรือออกจำหน่ายได้
 สุรามีแรง
แอลกอฮอล์หรือ
คุณลักษณะทางเคมี
วัตถุเจือปนอาหาร
หรือสารปนเปื้อนไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
มสุรา
 ฉลากปิดภาชนะ
เสียหาย หลุด หรือ

ความหมาย
กระแสไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐาน
หรือมีสีแผ่นธาตุเปลี่ยนไป

ตัวอย่างข้อมูล

กรณีแบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพมี
ลักษณะอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า
แบตเตอรี่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้
พร้อมระบุลักษณะที่เสื่อมสภาพ
ประสงค์ขอคืนภาษีจากเครื่องดื่มที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
เครื่องดื่มผง
ประสงค์ขอคืนภาษีจากสุราที่เสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพ
กรณีเครื่องดื่ม/สุราดังกล่าวมีความ
เสียหาย
กรณีเครื่องดื่ม/สุราดังกล่าวมีวัตถุ
หรือสสารอันตรายเจือปน
มีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน
กรณีภาชนะบรรจุของสุราเสียหาย
โดยแตก รั่ว บุบ หรือบวม
กรณีฉลากปิดภาชนะของสุราเสียหาย
หลุด หรือลอก จนไม่สามารถนำไป
ดื่มหรือบริโภคหรือออกจำหน่ายได้

กรณีสุราดังกล่าวมีแรงแอลกอฮอล์
หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปน
อาหารหรือสารปนเปื้อนไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สุรา

กรณีฉลากปิดภาชนะของเครื่องดื่ม/
สุราเสียหาย หลุด หรือลอก จนไม่

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ลอก จนไม่สามารถ
นำไปดื่มหรือบริโภค
หรือออกจำหน่ายได้
 อื่นๆ ที่แสดงให้
เห็นว่าไม่สามารถ
นำไปบริโภคหรือ
จำหน่ายได้ (ระบุ)
2.2 สินค้าตามแบบ
2.1 เก็บอยู่ ณ สถานที่
... เลขที่... หมู่ที่...
ตรอก/ซอย... ถนน...
ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด
...
2.3 ประสงค์จะ
ทำลายสินค้า โดยวิธี
(ระบุ)... ในวันที่... ณ
สถานที่... เลขที่... หมู่
ที่... ตรอก/ซอย...
ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด
...
2.4 ค่าภาษีที่ขอคืน
จำนวน...บาท
ชื่อสินค้า
แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความ
หวาน
ปริมาณสินค้าที่ขอคืน
ภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำ
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต:
อัตราภาษีตามมูลค่า

ความหมาย
สามารถนำไปดื่มหรือบริโภคหรือ
ออกจำหน่ายได้
กรณีเครื่องดื่ม/สุรามีลักษณะอื่นๆ
แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถนำไป
บริโภคหรือจำหน่ายได้ พร้อมระบุ
ลักษณะที่เสื่อม/เสียหาย
ระบุที่อยู่ของสถานที่เก็บสินค้าตาม
2.1

ตัวอย่างข้อมูล

บริษัท เครื่องดื่มไทย จำกัด
เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนน
สุขาภิบาล 5 ตำบล/แขวงห้วย
ใหญ่ อำเภอ/เขตบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ระบุวิธีทำลายสินค้า วันที่ทำลาย
และที่อยู่ที่ทำลายสินค้า

ใส่สารทำลายสารเจือปน ในวันที่
13 ธ.ค. 2562 ณ สถานที่ บริษัท
เครื่องดื่มไทย จำกัด เลขที่ 111
หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5
ตำบล/แขวงห้วยใหญ่ อำเภอ/
เขตบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มูลค่าที่ขอคืนภาษี (หน่วยบาท)

5,000

ชื่อสินค้าที่ขอคืนภาษี
ผงโกโก้ 3in1
แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความหวานของสินค้า ความหวาน 18 กรัม
ที่ขอคืนภาษี
ปริมาณสินค้าที่ขอคืนภาษี
1,000
ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราภาษีตามมูลค่า

100
0

หมวดข้อมูลตามแบบ

คำรับรอง

ชื่อข้อมูล
ภาษีสรรพสามิต:
อัตราภาษีตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต: ภาษี
ต่อปริมาณสินค้า
ทั้งหมดตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต: ภาษี
ต่อปริมาณสินค้า
ทั้งหมดตามปริมาณ
รวมภาษีสรรพสามิต
(บาท)
รวมภาษีสรรพสามิต
(สตางค์)
รวมภาษี
ลงชื่อ....(.....)

วัน เดือน ปี
การพิจารณาของเจ้า  มีความถูกต้อง
พนักงานสรรพสามิต เห็นควรแจ้งให้
เพื่อไปตรวจสอบสินค้า สรรพสามิตพื้นที่...
และควบคุมการทำลาย เพื่อดำเนินการต่อไป
สินค้า
 ไม่ถูกต้อง ได้แก่
.... และแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคำขอ
แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ
หรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา....วัน
ลงชื่อ....(.....) ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี

ความหมาย
อัตราภาษีตามปริมาณ

ตัวอย่างข้อมูล
5,000

ภาษีต่อปริมาณสินค้าทั้งหมดตาม
มูลค่า

0

ภาษีต่อปริมาณสินค้าทั้งหมดตาม
ปริมาณ

5,000

รวมภาษีสรรพสามิต (หน่วยบาท)

5,000

รวมภาษีสรรพสามิต (หน่วยสตางค์)

00

รวมมูลค่าภาษีทั้งหมด
ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน เดือน ปีที่ยื่นคำขอ
ระบุชื่อสรรพสามิตพื้นที่

5,000.00
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562
ความถูกต้อง เห็นควรแจ้งให้
สรรพสามิตพื้นที่ สมุทรปราการ
เพื่อดำเนินการต่อไป

ระบุรายการที่ไม่ถูกต้อง พร้อม
ระยะเวลาที่กำหนดให้จัดส่งเอกสาร
ให้ถูกต้อง (หน่วยวัน)

ลงขือ่ เจ้าพนักงานผู้พิจารณา พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ในวงเล็บชัดเจน และ
ตำแหน่ง
วันเดือนปีที่พิจารณา

ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
12 ธ.ค. 2562

หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
การพิจารณาของเจ้า  มีความถูกต้อง
พนักงานสรรพสามิต เห็นควรคืนภาษี
เพื่อสั่งคืนค่าภาษี
จำนวน...บาท
 ไม่ถูกต้อง ได้แก่

คำสั่งสรรพสามิตต้น
ทาง

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
กรณีพิจารณาแล้วถูกต้อง พร้อมระบุ
มูลค่าภาษีที่คืน
มีความถูกต้อง เห็นควรคืนภาษี
จำนวน 5,000 บาท
กรณีพิจารณาแล้วไม่ถูกต้อง พร้อม
ระบุรายการ
ลงชื่อ....(.....) ตำแหน่ง ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ นายมานะ ปรีชัย
สกุลในวงเล็บชัดเจน และตำแหน่ง
(นายมานะ ปรีชัย)
เจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต
 ให้คืนภาษี
กรณีอนุมัติคืนภาษี พร้อมระบุมูลค่า
จำนวน...บาท
ภาษีที่คืน
ให้คืนภาษี จำนวน 5,000 บาท
 ไม่คืนภาษี
กรณีไม่อนุมัติ
ลงชื่อ....(.....) ตำแหน่ง ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ มะนี ปิติ
สกุลในวงเล็บชัดเจน และตำแหน่ง
(นายมะนี ปิติ)
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ
วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปีที่พิจารณา
12 ธ.ค. 2562

