คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 05-13 คำขอคืนภาษีที่ไดเสียไวแลว สำหรับสินคาที่พิสูจนไดวาเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใชการไมได
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
1. สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผูรับ

2. สำหรับผูประกอบ
กิจการสถานบริการ

เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อ
 ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
 ผูนำเขา
เลขทะเบียนสรรพสามิต
สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม ตั้งอยูที่
อาคาร
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
E-mail

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ระบุชื่อสรรพสามิตพื้นที่ของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ชื่อผูประสงคจะขอคืนภาษีที่ไดเสียไวแลว
กรณีผูประกอบการอุตสาหกรรมเปนผูยื่น
คำขอ
กรณีผูนำเขาเปนผูยื่นคำขอ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผูยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของสถานประกอบการ

ชั้นที่ของอาคารของสถานประกอบการ
หมูที่ของที่อยูผูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของสถานประกอบการ
ชือ่ ถนนของสถานประกอบการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูสถาน
ประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ

ตัวอยางขอมูล
001234

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรือ่ ง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
ปทุมธานี
โรงงานสุรา
 ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
25570167769805674

1
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
3. วัตถุประสงคของการ 2.1 ประสงคขอคืนภาษีที่
ยื่นคำขอภาษี
ไดเสียไวแลวสำหรับ
สินคาที่พิสูจนไดวา
เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใชการไมได
 แบตเตอรี่ ซึ่งมี
ลักษณะความเสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพ ดังนี้
 เสียหาย
 แตกราว โดยมี
สวนประกอบของ
แบตเตอรี่ครบถวนและ
ขั้วแบตเตอรี่ไมบิดงอ
 อื่นๆ ที่แสดงใหเห็น
วาแบตเตอรี่ไมสามารถ
นำไปใชงานได (ระบุ)
 เสื่อมคุณภาพ
 มีความถวงจำเพาะ
หรือแรงดันกระแสไฟฟา
สูงหรือต่ำกวามาตรฐาน
หรือมีสีแผนธาตุ
เปลี่ยนไป
 อื่นๆ ที่แสดงใหเห็น
วาแบตเตอรี่ไมสามารถ
นำไปใชงานได (ระบุ)
 เครื่องดื่ม
 สุรา
 เสียหาย
 มีวัตถุหรือสสาร
อันตรายเจือปน

ความหมาย
มีความประสงคขอคืนภาษีสำหรับสินคาที่
พิสูจนไดวาเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
ใชการไมได

ตัวอยางขอมูล

ประสงคขอคืนภาษีจากแบตเตอรี่ที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
กรณีแบตเตอรี่ดังกลาวมีความเสียหาย
กรณีแบตเตอรี่ที่เสียหายมีลักษณะ
แตกราว โดยมีสวนประกอบของ
แบตเตอรี่ครบถวนและขั้วแบตเตอรี่ไมบิด
งอ
กรณีแบตเตอรี่ที่เสียหายมีลักษณะอื่นๆ ที่
แสดงใหเห็นวาแบตเตอรี่ไมสามารถ
นำไปใชงานได พรอมระบุลักษณะที่
เสียหาย
กรณีแบตเตอรี่ดังกลาวเสื่อมคุณภาพ
กรณีแบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพ มีความ
ถวงจำเพาะหรือแรงดันกระแสไฟฟาสูง
หรือต่ำกวามาตรฐานหรือมีสีแผนธาตุ
เปลี่ยนไป
กรณีแบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพมีลักษณะ
อื่นๆ แสดงใหเห็นวาแบตเตอรี่ไมสามารถ
นำไปใชงานได พรอมระบุลักษณะที่
เสื่อมสภาพ
ประสงคขอคืนภาษีจากเครื่องดื่มที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
ประสงคขอคืนภาษีจากสุราที่เสียหายหรือ  สุรา
เสื่อมคุณภาพ
กรณีเครื่องดื่ม/สุราดังกลาวมีความ
 เสียหาย
เสียหาย
กรณีเครื่องดื่ม/สุราดังกลาวมีวัตถุหรือ
สสารอันตรายเจือปน

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 ภาชนะบรรจุเสียหาย
โดยแตก รั่ว บุบ หรือ
บวม
 ฉลากปดภาชนะ
เสียหาย หลุด หรือลอก
จนไมสามารถนำไปดื่ม
หรือบริโภคหรือ
ออกจำหนายได
 สุรามีแรงแอลกอฮอล
หรือคุณลักษณะทางเคมี
วัตถุเจือปนอาหารหรือ
สารปนเปอนไมเปนไป
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สุรา
 ฉลากปดภาชนะ
เสียหาย หลุด หรือลอก
จนไมสามารถนำไปดื่ม
หรือบริโภคหรือ
ออกจำหนายได
 อื่นๆ ที่แสดงใหเห็น
วาไมสามารถนำไป
บริโภคหรือจำหนายได
(ระบุ)
2.2 สินคาตามแบบ 2.1
เก็บอยู ณ สถานที่... เลข
ที่... หมูที่... ตรอก/ซอย...
ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด...

ความหมาย
กรณีภาชนะบรรจุของสุราเสียหาย โดย
แตก รั่ว บุบ หรือบวม

ตัวอยางขอมูล

กรณีฉลากปดภาชนะของสุราเสียหาย
หลุด หรือลอก จนไมสามารถนำไปดื่ม
หรือบริโภคหรือออกจำหนายได

กรณีสุราดังกลาวมีแรงแอลกอฮอลหรือ
คุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร
หรือสารปนเปอนไมเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา

 สุรามีแรงแอลกอฮอล
หรือคุณลักษณะทางเคมี
วัตถุเจือปนอาหารหรือ
สารปนเปอนไมเปนไป
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สุรา

กรณีฉลากปดภาชนะของเครื่องดื่ม/สุรา
เสียหาย หลุด หรือลอก จนไมสามารถ
นำไปดื่มหรือบริโภคหรือออกจำหนายได

กรณีเครื่องดื่ม/สุรามีลักษณะอื่นๆ แสดง
ใหเห็นวาไมสามารถนำไปบริโภคหรือ
จำหนายได พรอมระบุลักษณะที่เสื่อม/
เสียหาย
ระบุที่อยูของสถานที่เก็บสินคาตาม 2.1

2.3 ประสงคจะทำลาย ระบุวิธีทำลายสินคา วันที่ทำลาย และที่
สินคา โดยวิธี (ระบุ)... ใน อยูท่ที ำลายสินคา
วันที่... ณ สถานที่... เลข
ที่... หมูที่... ตรอก/ซอย...

โรงงานสุรา เลขที่ 22 หมู
ที่ 1 ตรอก/ซอย เมือง
ใหม ถนนคลองหลวง
ตำบล/แขวงคลองสอง
อำเภอ/เขตคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ฝงกลบดิน ในวันที่ 30
พ.ย. 2562 ณ สถานที่
โรงงานสุรา เลขที่ 22 หมู
ที่ 1 ตรอก/ซอย เมือง
ใหม ถนนคลองหลวง

หมวดขอมูลตามแบบ

4. คำรับรอง

ชื่อขอมูล
ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด...
2.4 คาภาษีที่ขอคืน
จำนวน...บาท
ชื่อสินคา
แบบ/รุน/ดีกรี/ความ
หวาน
ขนาด
ปริมาณสินคาที่ขอคืน
ภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต: อัตรา
ภาษีตามมูลคา
ภาษีสรรพสามิต: อัตรา
ภาษีตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต: ภาษีตอ
ปริมาณสินคาทั้งหมดตาม
มูลคา
ภาษีสรรพสามิต: ภาษีตอ
ปริมาณสินคาทั้งหมดตาม
ปริมาณ
รวมภาษีสรรพสามิต
(บาท)
รวมภาษีสรรพสามิต
(สตางค)
รวมภาษี
ลงชื่อ....(.....)

วัน เดือน ป
5. การพิจารณาของเจา  มีความถูกตอง เห็น
พนักงานสรรพสามิต
ควรแจงใหสรรพสามิต
เพื่อไปตรวจสอบสินคา พื้นที่... เพื่อดำเนินการ
ตอไป

ความหมาย

มูลคาที่ขอคืนภาษี (หนวยบาท)

ตัวอยางขอมูล
ตำบล/แขวงคลองสอง
อำเภอ/เขตคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
1,960

ชื่อสินคาที่ขอคืนภาษี
แบบ/รุน/ดีกรี/ความหวานของสินคาที่ขอ
คืนภาษี
ขนาดบรรจุของสินคาที่ขอคืนภาษี
ปริมาณสินคาที่ขอคืนภาษี

เบียรไท
10 ดีกรี

ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
อัตราภาษีตามมูลคา

250

อัตราภาษีตามปริมาณ

430

ภาษีตอปริมาณสินคาทั้งหมดตามมูลคา

1,100

1 ลิตร
20 ลิตร

22

ภาษีตอปริมาณสินคาทั้งหมดตามปริมาณ 860

รวมภาษีสรรพสามิต (หนวยบาท)

1,960

รวมภาษีสรรพสามิต (หนวยสตางค)

00

รวมมูลคาภาษีทั้งหมด
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน เดือน ปที่ยื่นคำขอ
ระบุชื่อสรรพสามิตพื้นที่

1,960
นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)
12 พ.ย. 2562
 มีความถูกตอง เห็น
ควรแจงใหสรรพสามิต
พื้นที่ ปทุมธานี เพื่อ
ดำเนินการตอไป

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
และควบคุมการทำลาย  ไมถูกตอง ไดแก....
สินคา
และแจงเปนหนังสือใหผู
ยื่นคำขอแกไขเพิ่มเติมคำ
ขอ หรือจัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานใหถูกตอง
และครบถวนภายใน
ระยะเวลา....วัน
ลงชื่อ....(.....) ตำแหนง

ความหมาย
ระบุรายการที่ไมถูกตอง พรอมระยะเวลา
ที่กำหนดใหจัดสงเอกสารใหถูกตอง
(หนวยวัน)

ตัวอยางขอมูล

ลงขื่อเจาพนักงานผูพิจารณา พรอมชื่อชื่อสกุล ในวงเล็บชัดเจน และตำแหนง

วัน เดือน ป
6. การพิจารณาของเจา  มีความถูกตอง เห็น
พนักงานสรรพสามิต
ควรคืนภาษี จำนวน...
เพื่อสั่งคืนคาภาษี
บาท
 ไมถูกตอง ไดแก

วันเดือนปที่พิจารณา
กรณีพิจารณาแลวถูกตอง พรอมระบุ
มูลคาภาษีที่คืน

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 มีความถูกตอง เห็น
ควรคืนภาษี จำนวน
1,960 บาท

กรณีพิจารณาแลวไมถูกตอง พรอมระบุ
รายการ
ลงชื่อ....(.....) ตำแหนง
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุล นายอนุมัติ จัดให
ในวงเล็บชัดเจน และตำแหนง
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
7. คำสั่งสรรพสามิตตน  ใหคืนภาษี จำนวน... กรณีอนุมัติคืนภาษี พรอมระบุมูลคาภาษี  ใหคืนภาษี จำนวน
ทาง
บาท
ที่คืน
1,960 บาท
 ไมคืนภาษี
กรณีไมอนุมัติ
ลงชื่อ....(.....) ตำแหนง
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุล นายอนุมัติ จัดให
ในวงเล็บชัดเจน และตำแหนง
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
วัน เดือน ป
วัน เดือน ปที่พิจารณา
12 พ.ย. 2562

