คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-07 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามาตรา 107 (4)
หมวดข้อมูลตามแบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ยื่นคำขอ

ชื่อข้อมูล
เลขที่รับ

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
2234
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วันที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
12 ธ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ นายธงชัย ใจดี
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
เรียน สรรพสามิตพื้นที่ ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ
ชื่อ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาย สมชาย สุขดี
นำเข้า ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นคำขอ
บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำขอ
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นคำขอ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นคำขอ
 หน่วยงานราชการ/ กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
อื่นๆ
นอกเหนือจากที่ระบุ เป็นผู้ยื่นคำขอ
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำ
เลขที่
ขอ
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นคำขอ หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่ 111
อยู่ผู้ยื่นคำขอ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

วัตถุประสงค์ในการยื่น
แบบ

Email
ขอนำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันออก
จาก  โรง
อุตสาหกรรมชื่อ
ขอนำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันออก
จาก  คลังสินค้า
ทัณฑ์บนชื่อ
ขอนำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันออก
จาก  สถานที่เก็บ
สินค้าชื่อ
เลขรหัสประจำบ้าน

ความหมาย
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นคำ
ขอ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำ
ขอ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
กรณีประสงค์ขอนำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจาก
โรงอุตสาหกรรม พร้อมระบุชื่อโรง
อุตสาหกรรม
กรณีประสงค์ขอนำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมระบุชื่อ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
กรณีประสงค์ขอนำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจาก
สถานที่เก็บสินค้า พร้อมระบุชื่อ
สถานที่เก็บสินค้า
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
ประกอบการ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ บ้านเลขที่ของโรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
บริษัท ไทย น้ำมัน จำกัด

คลังปิโตรเลียม ไทยน้ำมัน

หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
2

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่ออาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ความหมาย
ชื่ออาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
ห้องเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่เก็บสินค้า
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่เก็บสินค้า
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่เก็บสินค้า
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่เก็บสินค้า
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่เก็บสินค้า
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่เก็บสินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

2

-

ริมทางรถไฟเก่า

บางจาก

พระโขนง

กรุงเทพ

10260

02-222-4444

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของโรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
เพื่อใช้เติมใน
ให้เลือก ถ้าขอนำน้ำมัน และผลิต
 อากาศยาน
ภัณท์น้ำมัน ออกเพื่อใช้เติมใน
อากาศยาน
เพื่อใช้เติมใน  เรือที่ ให้เลือก ถ้าขอนำน้ำมัน และผลิต
มีขนาดเกินกว่าห้าร้อย ภัณท์น้ำมัน ออกเพื่อใช้เติมในเรือที่
ตันกรอสส์
มีขนาดเกินกว่าห้าร้อย ตันกรอสส์
เพื่อไปต่างประเทศ โดย
 ขอยกเว้นภาษี
เพื่อไปต่างประเทศ โดย
 ขอคืนภาษีที่ได้เสีย
ไว้แล้วตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่
เล่มที่
ให้กรอก เลขเล่มที่ของ
ใบเสร็จรับเงิน ถ้าเลือก ขอคืนภาษี
จำนวนเงิน
ให้กรอก จำนวนเงิน ใน หน่วยบาท
ถ้าเลือก ขอ คืนภาษี
รายการที่
รายการสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ประเภทที่
ประเภทสินค้าสินค้าที่ขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี ตามพิกัดอัตราภาษี
รายการสินค้า: ชื่อสินค้า ชื่อและชนิดของสินค้าที่ขอยกเว้น
และชนิด
หรือคืนภาษี
รายการสินค้า: แบบ
แบบหรือรุ่นของสินค้าที่ขอยกเว้น
หรือรุ่น
หรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ขนาด
ขนาดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
รายการสินค้า: จำนวน จำนวนหน่วยสินค้าที่ขอยกเว้นหรือ
(หน่วย)
คืนภาษี
รายการสินค้า: ราคา
ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่ขอ
ขายปลีกแนะนำ
ยกเว้นหรือคืนภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
-

ขอยกเว้นภาษี

1
01.05(1)
น้ำมันดีเซล

1,000
ลิตร
29.25

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อัตราภาษี: ตามมูลค่า
ร้อยละ
อัตราภาษี: ตามปริมาณ
หน่วยละ
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
สินค้าที่ขอ  ยกเว้น
ภาษี
สินค้าที่ขอ  คืนภาษี
ขออนุญาต  ทำ
เครื่องหมายแสดงการ
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
ดังนี้
ขออนุญาต  ไม่ทำ
เครื่องหมายแสดงการ
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
สินค้าตามรายการ
ข้างต้นจะจนส่งโดยทาง
... ตามเส้นทาง...
ภายในวันที่...
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
รวม...ฉบับ
ลงชื่อ... (...)

การพิจารณา กรณีขอ
ยกเว้นภาษี

ความหมาย
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ ของ
สินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ ของ
สินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
มูลค่าภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี (หน่วยบาท)
มูลค่าภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี (หน่วยสตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทั้งสิ้น (หน่วยบาทและ
สตางค์)
กรณีขอยกเว้นภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
0
6.440
18,837
25
18,837.25

ยกเว้นภาษี
กรณีขอคืนภาษี
ขออนุญาตทำเครื่องหมายแสดงการ
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี

ทำเครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี

ขออนุญาตไม่ทำเครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือคืนภาษี
ระบุยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า และ รถบรรทุก
ระบุเส้นทางที่ทำการขนส่งสินค้า
15 ธันวาคม 2562

จำนวน (ฉบับ) ของเอกสารที่แนบมา
พร้อมกับแบบฟอร์ม
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นำเข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน เดือน ปี ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรยกเว้นภาษี เจ้าพนักงานเห็นควรยกเว้นภาษี

4
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธันวาคม 2562
เห็นควรยกเว้นภาษี

 ไม่เห็นควรยกเว้น
ภาษี

เจ้าพนักงานไม่เห็นควรยกเว้นภาษี

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ลงชื่อ... (...)

วันที่
 อนุมัติ

ความหมาย
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่
พิจารณา พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ

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

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...)
วันที่
การรับรอง

น้ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ำมัน ที่ขอ ( ) ยกเว้น
ภาษี
น้ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ำมัน ที่ขอ ( ) คืนภาษี
ได้นำไปใช้เติม 
อากาศยาน

สรรพสามิตพื้นที่ไม่อนุมัติ พร้อมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา
ให้เลือก ถ้าทำเครื่องหมายแสดงการ
ขอยกเว้นภาษี

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562

ยกเว้นภาษี

ให้เลือก ถ้าทำเครื่องหมายแสดงการ
ขอคืนภาษี
ให้เลือก ถ้าขอนำน้ำมัน และผลิต
ภัณท์น้ำมัน ออกเพื่อใช้เติมใน
อากาศยาน

ได้นำไปใช้เติม  เรือ
ที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อย
ตันกรอสส์
ตามหลักฐานรับรอง
เลขที่
ตามหลักฐานรับรอง ลง
วันที่
ตามหลักฐานรับรอง
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