กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภำษี
ตำมมำตรำ 107 (1) และ (2)
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

ภส.05-05

สาหรับเจ้าหน้าที่
2234
เลขที่รับ..................................................
12 ธ.ค. 2562
วันที่รับ..................................................
นายธงชัย ใจดี
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.........................................

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ
เรียน สรรพสำมิตพื้นที่.............................................................................
1. ผู้ยื่นคาขอ  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นาเข้า
นายสมชาย สุขดี
ชื่อ ...............................................................................................................................................................................................................................................
 บุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ  คณะบุคคล  หน่วยงำนรำชกำร/อื่นๆ
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
11
111
เลขรหัสประจำบ้ำน.....................ที
่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่..................ชื
่ออำคำร...................................................................ห้
องเลขที่..............ชั
้นที่...............
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ต
ำบล/แขวง..........................................อ
ำเภอ/เขต............................................
ปทุมธานี
20150
038-239400
จังหวัด............................................รหั
สไปรษณีย์....................................โทรศั
พท์................................................
Email.........................................................
2. มีความประสงค์
ขอนำสินค้ำออกจำก
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด
 โรงอุตสำหกรรมชื่อ ............................................................................................................................................................................................................
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนชื่อ ........................................................................................................................................................................................................
 สถำนที่เก็บสินค้ำชื่อ ...........................................................................................................................................................................................................
111
สถำนที่ตั้งเลขที่.......................ชื
่ออำคำร................................................................................................................ห้
องเลขที่..................................ชั
้นที่............
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
2
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ต
ำบล/แขวง....................................อ
ำเภอ/เขต.................................................
ปทุมธานี
20150
038-239400
จังหวัด..................................................รหั
สไปรษณีย์................................โทรศั
พท์................................................
Email........................................................
เพื่อบริจำค
2.1 แก่ประชำชนเป็นสำธำรณกุศลโดยผ่ำน  ส่วนรำชกำร.......................................................................................................................
 องค์กำรสำธำรณกุศล.........................................................................................................
2.2 เป็นสำธำรณประโยชน์ แก่
 ส่วนรำชกำร........................................................................................................................
 องค์กำรสำธำรณกุศล...........................................................................................................
โดยกำรขอ  ยกเว้นภำษี
 คืนเงินภำษีที่ได้เสียไว้แล้วตำมใบเสร็จรับเงินเลขที่.........................................เล่มที่....................จำนวนเงิน .................................บำท ดังนี้

รำยกำรสินค้ำ
รำย
กำร ประเภท
ที่
ที่
1

01.05(1)

ชื่อสินค้ำและชนิด
น้ำมันดีเซล

แบบ
หรือ ขนำด
รุ่น

อัตรำภำษี

จำนวนภำษี

จำนวน
(หน่วย)

รำคำ ตำม
ตำม
ขำย มูลค่ำ
ปริมำณ
ปลีก ร้อย
หน่วยละ
แนะนำ ละ

บำท

สต.

1,000 ลิตร

29.50

6.440

18,837

25

รวมทั้งสิ้น

18,837

25

0

2.3 สินค้ำที่ขอ  ยกเว้นภำษี  คืนภำษี นี้ ขออนุญำต
 ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี ดังนี้ ......................................................................................................................................
 ไม่ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี

-๒ชลบุรี-วงแหวนลำลูกกา
รถบรรทุก
2.4 สินค้ำตำมรำยกำรข้ำงต้นจะขนส่งโดยทำง.....................................
ตำมเส้นทำง...............................................................................................................
15 ธ.ค. 2562
ภำยในวันที่.................................................................................................
4
2.5 ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำน รวม................................ฉบั
บ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำพร้อมกับคำขอนี้

ข้ำพเจ้ำได้ยื่นคำขอมำเพือ่ เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ และจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร
ทุกประกำร หำกสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี้สูญหำยหรือขำดจำนวนไป ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิต ตำมชนิดและจำนวนสินค้ำ
ทีส่ ูญหำยหรือขำดจำนวนไปนั้น ในอัตรำภำษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันทีค่ วำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น
สมชาย สุขดี
ลงชื่อ...............................................................................(ผู
้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ)
นายสมชาย
สุ
ข
ดี
(.........................................................................)
12 ธ.ค. 2562
วันที่................................................................................

3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี
ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
 เห็นควรยกเว้นภำษี
 ไม่เห็นควรยกเว้นภำษี เนื่องจำก...........................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................

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

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

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

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่ขนออกจำก  โรงอุตสำหกรรม  คลังสินค้ำทัณฑ์บน  สถำนที่เก็บสินค้ำ แล้ว ปรำกฏว่ำ
สินค้าครบถ้วน
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
มานะ ปีดรี
ลงชื่อ........................................................
นายมานะ ปีดรี
(......................................................)

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

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

5. การตรวจรับสินค้าของหน่วยงานที่รับบริจาค
เจ้ำหน้ำที่ของ  ส่วนรำชกำร  องค์กำรสำธำรณกุศล ........................................................................................................................................................
12 ธ.ค. 2562
สินค้าครบถ้วน
ได้ตรวจสอบสินค้ำที่ได้รับกำรบริจำค เมื่อวันที่.............................................แล้
ว ปรำกฏว่ำ ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

ปรีชา สามารถ
ลงชื่อ........................................................................
นายปรีชา สามารถ
(................................................................)
ผู้รับมอบอำนำจของส่วนรำชกำร/องค์กำรสำธำรณกุศล

-๓ข้อปฏิบัติ
(1) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจัดทำคำขอตำมแบบ ภส.05-05 ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่โรงอุตสำหกรรม
คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี ก่อนนำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บสินค้ำ
หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจำก
สรรพสำมิตพื้นที่
(2) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นที่ที่รับคำขอตำม (1) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในคำขอ
(3) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจะต้องนำแบบ ภส.05-05 ที่ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลรับรองแล้ว บัญชีรำยละเอียดสินค้ำ
ที่บริจำค และหลักฐำนกำรชำระภำษี (กรณีที่ขอคืนภำษี) ส่งคืนให้สรรพสำมิตพื้นที่ที่รับคำขอตำม (1) ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่
นำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอคืนภำษี จะต้องมีสำเนำ
หลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีมำแสดงด้วย คือ สำเนำแบบรำยกำรภำษีสรรพสำมิต ภส.03-07 และสำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีสรรพสำมิต
(4) กำรลงบันทึกของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตำมข้อ 4 ให้ดำเนินกำรเฉพำะกรณีที่กรมสรรพสำมิตกำหนดให้มีกำรตรวจสอบสินค้ำเท่ำนั้น
(5) กรณีที่ขอคืนภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นที่ตำม (1) ตรวจสอบหลักฐำนและพิจำรณำสั่งอนุมัติให้คืนภำษีเป็นหนังสือต่อไป

