คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-06 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 107 (3)
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำ
เข้า

เรียน
สรรพสามิต
พื้นที่
 ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
 ผู้นำเข้า
ชื่อ
ทะเบียน
สรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจำ
บ้าน

ที่ตั้งสำนักงาน
ใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้ยื่นคำ
ขอ
กรณีผู้นำเข้าเป็นผู้ยื่นคำขอ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำขอ

เลขรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นคำขอ

บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้
ยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สมุทรปราการ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
นาย สมชาย สุขดี
11223344556677889

หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
111
2
สุขาภิบาล2

หมวดข้อมูลตามแบบ

วัตถุประสงค์ในการ
ยื่นแบบ

ชื่อข้อมูล
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
ขอจำหน่าย
สินค้าให้แก่...
 สถานทูต…
 องค์การ …
โดยขอ 
ยกเว้นภาษี
โดยขอ  คืน
เงินภาษีที่ได้เสีย
ไว้แล้วตาม
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่... เล่มที่...
จำนวน...บาท
รายการที่
ประเภทที่
รายการสินค้า:
ชื่อสินค้าและ
ชนิด
รายการสินค้า:
แบบหรือรุ่น
รายการสินค้า:
ขนาด
รายการสินค้า:
จำนวน (หน่วย)
รายการสินค้า:
ราคาขายปลีก
แนะนำ

ความหมาย
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
ระบุชื่อผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูตหรือ
ตามข้อผูกพันที่ประเทศมีอยู่ต่อสถานทูต
หรือองค์การ พร้อมระบุชื่อสถานทูตหรือ
องค์การ
กรณีขอยกเว้นภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
บริษัท เครื่องดื่มไทย จำกัด
สถานทูต ลาว

ยกเว้นภาษี
กรณีขอคืนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว พร้อม
ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ และ
จำนวนเงิน (บาท)

รายการสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
1
ประเภทสินค้าสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน 02.01
ภาษี ตามพิกัดอัตราภาษี
ชื่อและชนิดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน น้ำโซดา
ภาษี
แบบหรือรุ่นของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน ขวด
ภาษี
ขนาดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี 0.5 ลิตร
จำนวนหน่วยสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่ขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี

1,000 ขวด
100 บาท

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อัตราภาษี: ตาม
มูลค่าร้อยละ
อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณหน่วย
ละ
จำนวนภาษี
(บาท)
จำนวนภาษี
(สต.)
รวมทั้งสิ้น
สินค้าที่ขอ 
ยกเว้นภาษี
สินค้าที่ขอ 
คืนภาษี
ขออนุญาต 
ทำเครื่องหมาย
แสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืน
ภาษี ดังนี้
ขออนุญาต 
ไม่ทำ
เครื่องหมาย
แสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืน
ภาษี
2.3 ได้แนบ
หลักฐาน รวม...
ฉบับ
ลงชื่อ...(...)

การพิจารณา กรณี
ขอยกเว้นภาษี

วันที่
 เห็นควร
ยกเว้นภาษี

ความหมาย
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ ของสินค้าที่
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ ของ
สินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
มูลค่าภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยบาท)
มูลค่าภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยสตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทั้งสิ้น (หน่วยบาทและ
สตางค์)
กรณีขอยกเว้นภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
14
0

490 บาท
00
490 0.00 บาท

กรณีขอคืนภาษี
ขออนุญาตทำเครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี

ทำเครื่องหมายแสดงการขอยกเว้น
หรือคืนภาษี
For export only

ขออนุญาตไม่ทำเครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี

จำนวน (ฉบับ) ของเอกสารที่แนบมา
พร้อมกับแบบฟอร์ม

2

ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า สมชาย สุขดี
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
(นาย สมชาย สุขดี)
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
12 ธ.ค. 2562
เจ้าพนักงานเห็นควรยกเว้นภาษี
เห็นควรยกเว้นภาษี

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 ไม่เห็นควร
ยกเว้นภาษี
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...)

วันที่
 อนุมัติ

ความหมาย
เจ้าพนักงานไม่เห็นควรยกเว้นภาษี พร้อม
ระบุเหตุผล
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่พิจารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ

ตัวอย่างข้อมูล

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

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...)
วันที่
การตรวจสอบของ เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
สรรพสามิต กรณีขอ ตรวจสอบสินค้า
ยกเว้นภาษี
ที่ขนออกจาก
 โรง
อุตสาหกรรม
แล้ว
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้า
ที่ขนออกจาก
 คลังสินค้า
ทัณฑ์บน แล้ว
แล้วปรากฏว่า
ลงชื่อ...(...)
ตำแหน่ง

สรรพสามิตพื้นที่ไม่อนุมัติ พร้อมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบ
สินค้าที่ขนออกจากโรงอุตสาหกรรมแล้ว

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

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบ
สินค้าที่ขนออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
แล้ว

คลังสินค้าทัณฑ์บน

เจ้าพนักงานระบุรายละเอียดการ
ตรวจสอบ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ตรวจสอบ
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน

สินค้าครบถ้วนถูกต้อง
มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
วันที่

การรับรองของ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
หมวดข้อมูลตามแบบ

ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า สินค้า
จำนวนดังกล่าว
ข้างต้นได้
จำหน่ายให้แก่...
กรณีน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ใช้สำหรับ
ยานพาหนะ
หมายเลข
ทะเบียน
ลงชื่อ...(...)
ตำแหน่ง
วันที่

การรับรองของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

เห็นสมควรให้
ได้รับสิทธิ 
ยกเว้นภาษี
เห็นสมควรให้
ได้รับสิทธิ 
คืนภาษี
สำหรับสินค้าที่
จำหน่ายให้แก่
(สถานทูต/
องค์การ)
ลงชื่อ...(...)
ตำแหน่ง
วันที่

ความหมาย
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบ
ระบุผู้ที่จำหน่ายสินค้าข้างต้นให้

ตัวอย่างข้อมูล
12 ธ.ค 2562
บริษัท เครื่องดื่มไทย จำกัด

ระบุหมายเลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ลงชื่อคณะทูตหรือองค์การ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่คณะทูตหรือองค์การ
รับรอง
กรณีเห็นสมควรให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

มาลัย สวยงาม
(นางมาลัย สวยงาม)
เจ้าหน้าที่สถานทูต
12 ธ.ค. 2562

ยกเว้นภาษี
กรณีเห็นสมควรให้ได้รับสิทธิคืนภาษี

ระบุชื่อสถานทูตหรือองค์การที่จำหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้

สถานทูต
ลาว

ลงชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บให้ชัดเจน และ
ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการ
ต่างประเทศรับรอง

โชคดี มีชัย
(นายโชคดี มีชัย)
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
12 ธ.ค. 2562

