คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-13 คำขอคืนภำษี ที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสิ นค้ำที่พิสูจน์ ได้ว่ำเสียหำย
หรือเสื่อมคุณภำพจนใช้กำรไม่ได้
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

สาหรับผู้
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

เลขทีร่ บั

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วันทีร่ บั
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั
แบบฟอร์ม
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
เรียน สรรพสามิตพืน้ ที่ ระบุช่อื สรรพสามิตพืน้ ทีข่ อง
สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม

4234

ชื่อ

ชื่อผูป้ ระสงค์จะขอคืนภาษีท่ี
ได้เสียไว้แล้ว

บริษทั น้ าหอม
(ประเทศไทย)
จากัด

ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม
 ผูน
้ าเข้า
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม ตัง้ อยู่ท่ี
อาคาร
ชัน้ ที่


กรณีผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีผนู้ าเข้าเป็ นผูย้ ่นื คาขอ เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของ 0115554005429
ผูย้ ่นื คาขอ
ชื่ออาคารของสถาน
ประกอบการ



ชัน้ ทีข่ องอาคารของสถาน
ประกอบการ

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

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
หมู่ท่ี

วัตถุประสงค์
ของการยื่น
คาขอภาษี

ความหมาย

หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผูข้ องสถาน
ประกอบการ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของสถาน
ประกอบการ
ถนน
ชื่อถนนของสถาน
ประกอบการ
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
สถานประกอบการ
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
สถานประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานประกอบการ
E-mail
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
2.1 ประสงค์ขอคืนภาษี ประสงค์ขอคืนภาษีจาก
ทีไ่ ด้เสียไว้แล้วสาหรับ แบตเตอรีท่ เ่ี สียหายหรือเสือ่ ม
สินค้าทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่า
คุณภาพ
เสียหายหรือเสือ่ ม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้
ดังนี้  แบตเตอรี่
 เสียหาย
กรณีแบตเตอรีด่ งั กล่าวมีความ
เสียหาย
 แตกร้าว โดยมี
กรณีแบตเตอรีท่ เ่ี สียหายมี
ส่วนประกอบของ
ลักษณะแตกร้าว โดยมี
แบตเตอรีค่ รบถ้วนและ ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีไ่ ม่บดิ งอ ครบถ้วนและขัว้ แบตเตอรีไ่ ม่
บิดงอ

ตัวอย่างข้อมูล
9
-

038-955000
ชลบุรี
20150
038-955000
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

อื่นๆ ทีแ่ สดงให้เห็น กรณีแบตเตอรีท่ เ่ี สียหายมี
ว่าแบตเตอรีไ่ ม่สามารถ ลักษณะอื่นๆ ทีแ่ สดงให้เห็น
นาไปใช้งานได้ (ระบุ) ว่าแบตเตอรีไ่ ม่สามารถ
นาไปใช้งานได้ พร้อมระบุ
ลักษณะทีเ่ สียหาย
 เสือ
่ มคุณภาพ
กรณีแบตเตอรีด่ งั กล่าวเสือ่ ม
คุณภาพ
 มีความถ่วงจาเพาะ กรณีแบตเตอรีท
่ เ่ี สือ่ มคุณภาพ
หรือแรงดัน
มีความถ่วงจาเพาะหรือ
กระแสไฟฟ้ าสูงหรือต่า แรงดันกระแสไฟฟ้ าสูงหรือต่า
กว่ามาตรฐานหรือมีส ี กว่ามาตรฐานหรือมีสแี ผ่นธาตุ
แผ่นธาตุเปลีย่ นไป
เปลีย่ นไป
 อื่นๆ ทีแ
่ สดงให้เห็น กรณีแบตเตอรีท่ เ่ี สือ่ มคุณภาพ
ว่าแบตเตอรีไ่ ม่สามารถ มีลกั ษณะอื่นๆ แสดงให้เห็น
นาไปใช้งานได้ (ระบุ) ว่าแบตเตอรีไ่ ม่สามารถ
นาไปใช้งานได้ พร้อมระบุ
ลักษณะทีเ่ สือ่ มสภาพ
 เครื่องดื่ม
ประสงค์ขอคืนภาษีจาก
เครื่องดื่มทีเ่ สียหายหรือเสือ่ ม
คุณภาพ
 สุรา
ประสงค์ขอคืนภาษีจากสุราที่
เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพ
 เสียหาย
กรณีเครื่องดื่ม/สุราดังกล่าวมี
ความเสียหาย
 มีวต
ั ถุหรือสสาร
กรณีเครื่องดื่ม/สุราดังกล่าวมี
อันตรายเจือปน
วัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน
 ภาชนะบรรจุ
กรณีภาชนะบรรจุของสุรา
เสียหาย โดยแตก รัว่
เสียหาย โดยแตก รัว่ บุบ
บุบ หรือบวม
หรือบวม

ตัวอย่างข้อมูล









หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ฉลากปิ ดภาชนะ
เสียหาย หลุด หรือลอก
จนไม่สามารถนาไปดื่ม
หรือบริโภคหรือ
ออกจาหน่ายได้
 สุรามีแรง
แอลกอฮอล์หรือ
คุณลักษณะทางเคมี
วัตถุเจือปนอาหารหรือ
สารปนเปื้ อนไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สุรา
 ฉลากปิ ดภาชนะ
เสียหาย หลุด หรือลอก
จนไม่สามารถนาไปดื่ม
หรือบริโภคหรือ
ออกจาหน่ายได้
 อื่นๆ ทีแ
่ สดงให้เห็น
ว่าไม่สามารถนาไป
บริโภคหรือจาหน่ายได้
(ระบุ)


ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กรณีฉลากปิ ดภาชนะของสุรา เสียหาย หลุด หรือลอก จนไม่
สามารถนาไปดื่มหรือบริโภค
หรือออกจาหน่ายได้
กรณีสุราดังกล่าวมีแรง
แอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะ
ทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร
หรือสารปนเปื้ อนไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา

กรณีฉลากปิ ดภาชนะของ
เครื่องดื่ม/สุราเสียหาย หลุด
หรือลอก จนไม่สามารถนาไป
ดื่มหรือบริโภคหรือ
ออกจาหน่ายได้
กรณีเครื่องดื่ม/สุรามีลกั ษณะ
อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าไม่
สามารถนาไปบริโภคหรือ
จาหน่ายได้ พร้อมระบุ
ลักษณะทีเ่ สือ่ ม/เสียหาย
2.2 สินค้าตามแบบ 2.1 ระบุทอ่ี ยู่ของสถานทีเ่ ก็บ
เก็บอยู่ ณ สถานที.่ ..
สินค้าตาม 2.1
เลขที.่ .. หมู่ท.่ี .. ตรอก/
ซอย... ถนน... ตาบล/
แขวง... อาเภอ/เขต...
จังหวัด...

-

-

-

บริษทั น้ าหอม
(ประเทศไทย)
จากัด 999 หมู่ 9
ถ.สุขาภิบาล อ.
บางละมุง จ.
ชลบุรี

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

2.3 ประสงค์จะทาลาย ระบุวธิ ที าลายสินค้า วันที่
สินค้า โดยวิธี (ระบุ)... ทาลาย และทีอ่ ยู่ทท่ี าลาย
ในวันที.่ .. ณ สถานที.่ .. สินค้า
เลขที.่ .. หมู่ท.่ี .. ตรอก/
ซอย... ถนน... ตาบล/
แขวง... อาเภอ/เขต...
จังหวัด...
2.4 ค่าภาษีทข่ี อคืน
จานวน...บาท
ชื่อสินค้า

แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความ
หวาน
ปริมาณสินค้าทีข่ อคืน
ภาษี
ราคาขายปลีกแนะนา
ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีสรรพสามิต: อัตรา
ภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต: อัตรา
ภาษีตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต: ภาษี
ต่อปริมาณสินค้า
ทัง้ หมดตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต: ภาษี
ต่อปริมาณสินค้า
ทัง้ หมดตามปริมาณ
รวมภาษีสรรพสามิต
(บาท)

มูลค่าทีข่ อคืนภาษี (หน่วย
บาท)
ชื่อสินค้าทีข่ อคืนภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
ฝังกลบ ในวันที่
31 พ.ค. 2562 ที่
บริษทั น้ าหอม
(ประเทศไทย)
จากัด 999 หมู่ 9
ถ.สุขาภิบาล อ.
บางละมุง จ.
ชลบุรี
150.00

02.02 (1)
เครื่องดื่มบารุง
สุขภาพ
แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความหวานของ รุ่น abc1
สินค้าทีข่ อคืนภาษี
ปริมาณสินค้าทีข่ อคืนภาษี
10 ขวด
ราคาขายปลีกแนะนาไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
อัตราภาษีตามมูลค่า

1,000

อัตราภาษีตามปริมาณ

-

15

ภาษีต่อปริมาณสินค้าทัง้ หมด 150.00
ตามมูลค่า
ภาษีต่อปริมาณสินค้าทัง้ หมด ตามปริมาณ
รวมภาษีสรรพสามิต (หน่วย
บาท)

150

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

คารับรอง

การพิจารณา
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
เพือ่ ไป
ตรวจสอบ
สินค้าและ
ควบคุมการ
ทาลายสินค้า

การพิจารณา
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
เพือ่ สังคื
่ นค่า
ภาษี

ชื่อข้อมูล
รวมภาษีสรรพสามิต
(สตางค์)
รวมภาษี
ลงชื่อ....(.....)

ความหมาย

รวมภาษีสรรพสามิต (หน่วย
สตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทงั ้ หมด
ลงชื่อผูย้ ่นื คาขอ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน เดือน ปี
วัน/เดือน/ปี ทย่ี ่นื คาขอ
 มีความถูกต้อง เห็น ระบุช่อ
ื สรรพสามิตพืน้ ที่
ควรแจ้งให้สรรพสามิต
พืน้ ที.่ .. เพือ่ ดาเนินการ
ต่อไป
 ไม่ถูกต้อง ได้แก่.... ระบุรายการทีไ่ ม่ถูกต้อง
และแจ้งเป็ นหนังสือให้ พร้อมระยะเวลาทีก่ าหนดให้
ผูย้ ่นื คาขอแก้ไข
จัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง
เพิม่ เติมคาขอ หรือ
(หน่วยวัน)
จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา....วัน
ลงชื่อ....(.....) ตาแหน่ง ลงขือ่ เจ้าพนักงานผูพ้ จิ ารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ในวงเล็บ
ชัดเจน และตาแหน่ง
วัน เดือน ปี
วัน/เดือน/ปี ทีพ่ จิ ารณา
 มีความถูกต้อง เห็น กรณีพจิ ารณาแล้วถูกต้อง
ควรคืนภาษี จานวน... พร้อมระบุมลู ค่าภาษีทค่ี นื
บาท
 ไม่ถูกต้อง ได้แก่
กรณีพจิ ารณาแล้วไม่ถูกต้อง
พร้อมระบุรายการ
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูล
.00
150.00
ปี ใหม่ ยังยื
่ น
2 พ.ค. 2562
 เห็นควรแจ้ง
สรรพสามิตพืน้ ที่
ชลบุรี 2
-

นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562
 จานวน
150.00 บาท
-

ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต นางสวัสดี มีเฮง
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
(นักวิชาการ
ชัดเจน และตาแหน่ง
สรรพสามิต)

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
คาสัง่
สรรพสามิต
ต้นทาง

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

วัน เดือน ปี
 ให้คน
ื ภาษี จานวน
...บาท
 ไม่คน
ื ภาษี
ลงชื่อ....(.....) ตาแหน่ง

วัน/เดือน/ปี ทีพ่ จิ ารณา
กรณีอนุมตั คิ นื ภาษี พร้อมระบุ
มูลค่าภาษีทค่ี นื
กรณีไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ทีต่ ้นทาง
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน และตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิต
พืน้ ทีต่ น้ ทางพิจารณา

วัน เดือน ปี

ตัวอย่างข้อมูล
2 พ.ค. 2562
 จานวน
150.00 บาท
นายพิภทั ร สุขใจ
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562

