คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-06 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภำษี ตำมมำตรำ 107 (3)
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า

เรียน สรรพสามิต
พืน้ ที่

ผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
 ผูน
้ าเข้า
ชื่อ


ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่

ตัวอย่างข้อมูล
4234

2 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ชลบุรี 2


กรณีผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
เป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีผนู้ าเข้าเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือ บริษทั พรม
ผูน้ าเข้า ซึง่ เป็ นผูย้ ่นื คาขอ
(ประเทศไทย)
จากัด
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของผู้ 0115554005429
ยื่นคาขอ
เลขรหัสประจาบ้านของผูย้ ่นื คา ขอ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่ 999
ของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ -

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

วัตถุประสงค์
ในการยื่น
แบบ

Email
ขอจาหน่ายสินค้า
ให้แก่...
 สถานทูต…
 องค์การ …
โดยขอ  ยกเว้น
ภาษี
โดยขอ  คืนเงิน
ภาษีทไ่ี ด้เสียไว้แล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที.่ .. เล่มที.่ ..
จานวน...บาท
รายการที่

ความหมาย
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
คาขอ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
คาขอ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นคาขอ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นคาขอ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คา
ขอ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ยื่นคาขอ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื คาขอ
ระบุช่อื ผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิทางการ
์
ทูตหรือตามข้อผูกพันที่
ประเทศมีอยู่ต่อสถานทูตหรือ
องค์การ พร้อมระบุช่อื
สถานทูตหรือองค์การ
กรณีขอยกเว้นภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
กรมการกงสุล
 สถานทูต
สหรัฐอเมริกา
ประจาประเทศ
ไทย


กรณีขอคืนเงินภาษีทไ่ี ด้เสียไว้ แล้ว พร้อมระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ และ
จานวนเงิน (บาท)
รายการสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือ
คืนภาษี

1

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ประเภทที่

ความหมาย

ประเภทสินค้าสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี ตามพิกดั
อัตราภาษี
รายการสินค้า: ชื่อ
ชื่อและชนิดของสินค้าทีข่ อ
สินค้าและชนิด
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: แบบ แบบหรือรุ่นของสินค้าทีข่ อ
หรือรุ่น
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ขนาด ขนาดของสินค้าทีข่ อยกเว้น
หรือคืนภาษี
รายการสินค้า:
จานวนหน่วยสินค้าทีข่ อยกเว้น
จานวน (หน่วย)
หรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ราคา ราคาขายปลีกแนะนาของ
ขายปลีกแนะนา
สินค้าทีข่ อยกเว้นหรือคืนภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
มูลค่าร้อยละ
ของสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือคืน
ภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วย
ปริมาณหน่วยละ
ละ ของสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือ
คืนภาษี
จานวนภาษี (บาท) มูลค่าภาษีของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี (หน่วย
บาท)
จานวนภาษี (สต.)
มูลค่าภาษีของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี (หน่วย
สตางค์)
รวมทัง้ สิน้
รวมมูลค่าภาษีทงั ้ สิน้ (หน่วย
บาทและสตางค์)
สินค้าทีข่ อ  ยกเว้น กรณีขอยกเว้นภาษี
ภาษี
สินค้าทีข่ อ  คืน
กรณีขอคืนภาษี
ภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
10.01

พรมทอมือขน
สัตว์
Abc1
322.59 ตร.ฟุต
100 ผืน
75,795.75
0

-

0

.00

0.00


-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ขออนุญาต  ทา
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี ดังนี้
ขออนุญาต  ไม่ทา
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ได้แนบหลักฐาน รวม
...ฉบับ
ลงชื่อ...(...)

การพิจารณา
กรณีขอ
ยกเว้นภาษี

วันที่
 เห็นควรยกเว้น
ภาษี

ความหมาย
ขออนุญาตทาเครื่องหมาย
แสดงการขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี



ขออนุญาตไม่ทาเครื่องหมาย
แสดงการขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี

-

FOR
EXPORT ONLY

จานวน (ฉบับ) ของเอกสารที่ 3
แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์ม
ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม ปี ใหม่ ยังยื
่ น
หรือผูน้ าเข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ
2 พ.ค. 2562

เจ้าพนักงานเห็นควรยกเว้น
ภาษี

ไม่เห็นควรยกเว้น เจ้าพนักงานไม่เห็นควรยกเว้น
ภาษี เนื่องจาก
ภาษี พร้อมระบุเหตุผล
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทีพ่ จิ ารณา พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
และตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
 อนุ มต
ั ิ
สรรพสามิตพืน้ ทีอ่ นุมตั ิ
 ไม่อนุ มต
ั ิ
สรรพสามิตพืน้ ทีไ่ ม่อนุมตั ิ
เนื่องจาก
พร้อมระบุเหตุผล
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล และตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน


ตัวอย่างข้อมูล

ชัยยา สมทรง
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562


ตรีรตั น์ พึงมี
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

วันที่
การ
ตรวจสอบ
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
กรณีขอ
ยกเว้นภาษี

วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่ 2 พ.ค. 2562
พิจารณา

เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ นออกจาก
ตรวจสอบสินค้าทีข่ น โรงอุตสาหกรรมแล้ว
ออกจาก  โรง
อุตสาหกรรมแล้ว

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ น
ออกจาก 
คลังสินค้าทัณฑ์บน
แล้ว
แล้วปรากฏว่า

การรับรอง
ของสถานทูต
หรือองค์การ
ฯ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ นออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนแล้ว

เจ้าพนักงานระบุรายละเอียด
การตรวจสอบ
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทีต่ รวจสอบ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
และตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบ
ข้าพเจ้ารอรับรองว่า ระบุผทู้ จ่ี าหน่ายสินค้าข้างต้น
สินค้าจานวนดังกล่าว ให้
ข้างต้นได้จาหน่าย
ให้แก่...
กรณีน้ ามันและ
ระบุหมายเลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน ใช้ ยานพาหนะทีใ่ ช้น้ ามันและ
สาหรับยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
หมายเลขทะเบียน

-

ถูกต้องตาม
รายการ
สมศักดิ ์ ชัยนันต์
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562
กรมการกงสุล

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

การรับรอง
ของกระทรวง
การ
ต่างประเทศ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อคณะทูตหรือองค์การ
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และตาแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีค่ ณะทูตหรือ
องค์การรับรอง
เห็นสมควรให้ได้รบั
กรณีเห็นสมควรให้ได้รบั สิทธิ
สิทธิ  ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี

เห็นสมควรให้ได้รบั
สิทธิ  คืนภาษี
สาหรับสินค้าที่
จาหน่ายให้แก่
(สถานทูต/องค์การ)
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง

วันที่

ตัวอย่างข้อมูล
นิธิ ชัยยง
(หัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทน)
2 พ.ค. 2562


กรณีเห็นสมควรให้ได้รบั สิทธิ คืนภาษี
ระบุช่อื สถานทูตหรือองค์การที่ กรมการกงสุล
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ลงชื่อเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการ
ต่างประเทศ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บให้ชดั เจน และ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าหน้าที่
กระทรวงการต่างประเทศ
รับรอง

พัฒนา ยังยื
่ น
(ผูช้ ่วยฝ่ าย
ตรวจสอบฯ)
2 พ.ค. 2562

