กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภำษี
ตำมมำตรำ 107 (3) แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

ภส.05-06

สาหรับเจ้าหน้าที่
2234
เลขที่รับ............................................
12
ธ.ค. 2562
วันที่รับ.............................................
นายธงชั
ย ใจดี
เจ้าหน้าที่ผู้รับ...................................

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ
เรียน สรรพสำมิตพื้นที่................................................................................................
1. ผู้ยื่นคาขอ  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นาเข้า
นายสมชาย สุขดี
ชื่อ
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
11
เลขรหัสประจำบ้ำน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่ 111
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่ ห้วยใหญ่
หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
ถนน สุขาภิบาล2
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต บางละมุง
ปทุมธานี
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-239400
Email
2. มีความประสงค์
บริษัท เครื่องดื่มไทย จำกัด
2.1 ขอจำหน่ำยสินค้ำให้แก่.........................................................................................................................ผู
้ได้รับเอกสิทธิ์ทำงกำรทูตหรือตำมข้อผูกพันที่
ลาว
ประเทศไทยมีอยูต่ ่อ  สถำนทูต…………………………………………….............…….  องค์กำร..........................................................................................
โดยขอ
 ยกเว้นภำษี
 คืนเงินภำษีที่ได้เสียไว้แล้วตำมใบเสร็จรับเงินเลขที่.............................................................................. เล่มที่..........................................
จำนวนเงิน.............................................................บำท

รำย
กำร
ที่

รำยกำรสินค้ำ
ประเภท
ที่

1 16.90(1)(ก)1)

อัตรำภำษี

ชื่อสินค้ำและชนิด

แบบ
หรือรุ่น

จำนวน
(หน่วย)

ขนำด

ผงโกโก้

ซอง

0.5 ลิตร 1,000 ซอง

รำคำขำย
ปลีกแนะนำ
100

ตำม
ตำม
มูลค่ำ ปริมำณ
ร้อยละ หน่วยละ
5
0

รวมทั้งสิ้น

จำนวนภำษี
บำท
5,000

5,000

สต.
00

00

2.2 สินค้ำที่ขอ  ยกเว้นภำษี
 คืนภำษี นี้ ขออนุญำต
For export only
 ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี ดังนี้....................................................................................................................................
 ไม่ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี
2
2.3 ได้แนบหลักฐำน รวม ......................
ฉบับ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำพร้อมกับคำขอนี้แล้ว
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำกสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนสี้ ูญหำยหรือขำดจำนวนไป
ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจำนวนสินค้ำที่ สูญหำยหรือขำดจำนวนไปนัน้ ในอัตรำภำษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ควำมรับผิด
ในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น
สมชาย สุขดี
ลงชื่อ .....................................................................
ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ
นายสมชาย
สุ
ข
ดี
(...................................................................)
12 ธ.ค. 2562
วันที่........................................................................

-๒3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี
ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
 เห็นควรยกเว้นภำษี
 ไม่เห็นควรยกเว้นภำษี เนื่องจำก...........................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

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

ธงชัย ใจดี
ลงชื่อ .............................................................
นายธงชัย ใจดี
(.....................................................................)
12
ธ.ค. 2562
.........../............./.............

มานะ ปีดรี
ลงชื่อ .............................................................
นายมานะ ปีดรี
(.....................................................................)
ธ.ค. 2562
12
.........../............./.............

4. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต กรณีที่ขอยกเว้นภาษี
สินค้าครบถ้วน
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่ขนออกจำก  โรงอุตสำหกรรม  คลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้ว ปรำกฏว่ำ ...................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

มานะ ปีดรี
ลงชื่อ ......................................................................
(เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต)
นายมานะ
ปี
ด
รี
(.....................................................................)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ตำแหน่ง .......................................................................
12 ธ.ค. 2562
วันที่ ........................................................................

5. การรับรองของสถานทูตหรือองค์การฯ
บริษัท น้ำดื่มไทย จำกัด
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ สินค้ำจำนวนดังกล่ำวข้ำงต้นได้จำหน่ำยให้แก่...........................................................................................................................................
กรณีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ใช้สำหรับยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน ................................................................................................................................

มาลัย สวยงาม
ลงชื่อ .....................................................................
(คณะทูต/องค์กำร)
นางมาลั
ย
สวยงาม
(......................................................................)
เจ้าหน้าที่สถานทูต
ตำแหน่ง ......................................................................
12 ธ.ค. 2562
วันที่ ........................................................................

6. การรับรองของกระทรวงการต่างประเทศ
เจ้ำหน้ำที่กรมพิธีกำรทูต กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเป็นกำรถูกต้อง เห็นสมควรให้ได้รับสิทธิ  ยกเว้นภำษี  คืนภำษี
ลาว
สำหรับสินค้ำที่จำหน่ำยให้แก่ (สถำนทูต/องค์กำร) .................................................................................................................................................................ได้
โชคดี มีชัย
ลงชื่อ ...................................................................
(เจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศ)
นายโชคดี
มี
ช
ย
ั
(....................................................................)
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
ตำแหน่ง ...................................................................
12 ธ.ค. 2562
วันที่ .....................................................................

-๓-

ข้อปฏิบัติ
(๑) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผูน้ ำเข้ำ จัดทำคำขอตำมแบบ ภส.05-06 ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่
โรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื้นที่ ทั้งนี้ ในกำรยื่นคำขอให้ปฏิบัติดังนี้
(1.1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจะขอคืนหรือยกเว้นภำษี ให้ยนื่ คำขอ ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่โรงอุตสำหกรรมหรือ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนตั้งอยู่
(1.2) กรณีที่ผู้นำเข้ำจะขอคืนภำษี ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่สถำนที่เก็บสินค้ำที่เสียภำษีแล้วของผู้นำเข้ำตั้งอยู่
(2) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นที่ที่รับคำขอตำม (1) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในคำขอ
(3) กำรบันทึกกำรตรวจสอบของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตำมข้อ 4 ให้ดำเนินกำรเฉพำะกรณีที่กรมสรรพสำมิตกำหนดให้
ตรวจสอบสินค้ำเท่ำนั้น
(4) ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ จะต้องนำแบบ ภส.05-06 ซึ่งได้รับกำรลงชื่อรับรองและประทับตรำจำกสถำนทูตหรือองค์กำรฯ
และกระทรวงกำรต่ำงประเทศตำมข้อ 5 และข้อ 6 ส่งให้แก่สรรพสำมิตพื้นที่ที่รับคำขอตำม (1) ภำยในหกเดือนนับแต่วันที่จำหน่ำย
สินค้ำพร้อมสำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำสินค้ำ ซึ่งร้ำนค้ำที่จำหน่ำยสินค้ำของผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผูน้ ำเข้ำออกให้แก่ผู้ซื้อ
(5) ในกรณีขอคืนภำษีสินค้ำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ผูป้ ระกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ ไม่ต้องได้รบั กำรตรวจสอบและลงชื่อรับรอง
กำรตรวจสอบตำมข้อ 4 จำกเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต และให้ถือปฏิบัติดังนี้
(5.1) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ ยื่นคำขอตำมแบบ ภส.05-06 โดยปฏิบัตติ ำมข้อ (1)
(5.2) ให้จัดทำบัญชีรำยละเอียดแสดงรำยกำรและจำนวนสินค้ำ
(5.3) ต้องแสดงหมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ ชื่อผู้ใช้ในใบเสร็จรับเงินค่ำสินค้ำด้วย (กรณีเป็นน้ำมันฯ ที่ใช้เติมในยำนพำหนะ)
(6) กรณีที่ขอคืนภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นที่ที่รับคำขอตำม (1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและพิจำรณำสั่งอนุมตั ิให้คืนภำษี
เป็นหนังสือต่อไป

