คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 05-01 แบบคำขอยกเวนหรือคืนภาษี
หมวดขอมูลตาม
แบบ
สำหรับเจาหนาที่

1. ผูสงออก

ชื่อขอมูล
เลขทีร่ ับ

ความหมาย

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผรู ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
เรียน สรรพสามิตพื้นที่ ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ชื่อ
ชื่อผูสงออก
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 กิจการรวมทุน/
กรณีกิจการรวมทุน/กิจการรวมคาเปนผู
กิจการรวมคา
ยื่นแบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/ กรณีหนวยงานราชการ หรืออื่นๆ
อื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีขางตน เปนผูยื่นแบบ
เลขบัตรประจำตัว
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข
ประชาชน / เลขทะเบียน ทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูยื่นแบบ
นิติบุคคล
เลขทีส่ าขาภาษีมูลคาเพิม่ กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ ใหระบุ
(กรณีจดทะเบียน
เลขทีส่ าขาภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผสู งออก
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่ เลขที่ตงั้ สำนักงานใหญของที่อยูผ สู งออก
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูสง ออก
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ สู งออก
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผสู งออก
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผ ูสง ออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผสู งออก
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผสู งออก
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผสู งออก

ตัวอยางขอมูล
001241

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรือ่ ง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
ปทุมธานี
โรงงานยาสูบ
 นิติบุคคล

0104444142125

00000

219876554321
22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง

หมวดขอมูลตาม
แบบ

2. มีความประสงค

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
เปน ( ) 1. ผูประกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่
เปน ( ) 2. ผูซื้อหรือผูท ี่
ไดรับสินคาทีผ่ ลิตใน
ราชอาณาจักรจากผู
ประกอบอุตสาหกรรม
เพื่อสงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเขา
ไปในเขตปลอดอากร
และไดรับความยินยอม
จากผูป ระกอบ
อุตสาหกรรม ชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เปน ( ) 3. บุคคลอื่น
นอกเหนือจาก 1. และ 2.
2.1 ขอนำสินคาออกจาก
( ) โรงอุตสาหกรรมชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ขอนำสินคาออกจาก
( ) คลังสินคาทัณฑบน
ชื่อ
ขอนำสินคาออกจาก
( ) สถานที่เก็บสินคา ชื่อ
สถานที่ตั้งเลขที่

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผสู งออก
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูสง ออก
รหัสไปรษณียของที่อยูผ ูสง ออก
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูส งออก
อีเมลที่ติดตอไดของผูสง ออก
ระบุเลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตกรณีผู
ประกอบอุตสาหกรรมเปนผูสง ออก
ระบุชื่อและเลขทีส่ รรพสามิตของผู
ประกอบอุตสาหกรรมที่ยินยอมใหผูซอื้
หรือผูที่ไดรบั สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร
จากผูป ระกอบอุตสาหกรรมเพื่อสงออก
นอกราชอาณาจักรหรือนำเขาไปในเขต
ปลอดอากร

ตัวอยางขอมูล
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th
เปน () 1. ผูป ระกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่
25570167769805674

กรณีบุคคลอื่นเปนผูส งออก นอกเหนือจาก
กรณีขางตน
ระบุชื่อและเลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของ ขอนำสินคาออกจาก ()
โรงอุตสาหกรรมทีป่ ระสงคนำสินคาออก โรงอุตสาหกรรมชือ่ โรงงาน
ยาสูบ ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
25570167769805674
ระบุชื่อคลังสินคาทัณฑบนทีป่ ระสงคนำ
สินคาออก
ระบุชื่อสถานที่เก็บสินคาที่ประสงคนำ
สินคาออก
เลขที่ของที่อยูส ถานที่ทปี่ ระสงคนำ
สินคาออก

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
เพื่อ ( ) สงออกนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อ ( ) นำเขาไปในเขต
ปลอดอากร
โดย ( ) ขอยกเวนภาษี
โดย ( ) ขอคืนเงินภาษีที่
ไดเสียไวแลวตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่...
เลมที่... จำนวนเงิน...
บาท
รายการที่

ความหมาย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูสถานทีท่ ี่
ประสงคนำสินคาออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูสถานที่ที่
ประสงคนำสินคาออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูสถานที่ที่
ประสงคนำสินคาออก
ชื่อจังหวัดของที่อยูส ถานที่ที่ประสงคนำ
สินคาออก
รหัสไปรษณียของที่อยูส ถานที่ที่ประสงค
นำสินคาออก
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถานทีท่ ี่
ประสงคนำสินคาออก
ประสงคนำสินคาออกจากสถานที่ขางตน
เพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร
ประสงคนำสินคาออกจากสถานที่ขางตน
เพื่อนำเขาไปในเขตปลอดอากร
กรณีขอยกเวนภาษี
ระบุใบเสร็จรับเงินเลขที่ เลมที่ และ
จำนวนเงิน กรณีขอคืนเงินภาษีที่ไดเสียไว
แลว

ลำดับรายการของสินคาที่ขอยกเวนหรือ
คืนภาษี
ประเภทที่
ประเภทสินคาที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีตาม
พิกัดภาษี
รายการสินคา: ชื่อสินคา ชื่อและชนิดของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
และชนิด
ภาษี
รายการสินคา: แบบหรือ แบบหรือรุนของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
รุน
ภาษี
รายการสินคา: ขนาด
ขนาดของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืนภาษี
รายการสินคา: จำนวน จำนวนหนวยของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
(หนวย)
ภาษี

ตัวอยางขอมูล

เพื่อ () สงออกนอก
ราชอาณาจักร

โดย () ขอยกเวนภาษี

1
14.01 (1)
บุหรี่ซิกาแรต
กรองทิพย 90
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หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

รายการสินคา: ราคาขาย
ปลีกแนะนำ
อัตราภาษี: ตามมูลคา
รอยละ
อัตราภาษี: ตามปริมาณ
หนวยละ
จำนวนภาษี (บาท)

ราคาขายปลีกแนะนำของสินคาที่ขอ
ยกเวนหรือคืนภาษี
อัตราภาษีตามมูลคารอยละของสินคาที่ขอ
ยกเวนหรือคืนภาษี
อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละของสินคา
ที่ขอยกเวนหรือคืนภาษี
จำนวนภาษีของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
ภาษี (หนวยบาท)
จำนวนภาษีของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
ภาษี (หนวยสตางค)
มูลคารวมภาษีหนวยบาทและสตางค
กรณีขอยกเวนภาษี

จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
สินคาที่ขอ ( ) ยกเวน
ภาษี
สินคาที่ขอ ( ) คืนภาษี
ขออนุญาต ( ) ทำ
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเวนภาษีหรือคืนภาษี
ดังนี้
ขออนุญาต ( ) ไมทำ
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเวนหรือคืนภาษี
ไดตกลงขายสินคาตาม
รายการขางตนใหแก
เพื่อสงออกไปยังประเทศ
/ เขตปลอดอากร
ทางดานศุลกากร/
สำนักงานศุลกากร
จังหวัด
โดยทาง... ระหวางวันที.่ ..

ไดแนบหลักฐานรวม...
ฉบับ

ตัวอยางขอมูล
90
40
1.20
5,764
00
5,764.00
สินคาที่ขอ () ยกเวน
ภาษี

กรณีขอคืนภาษี
ขออนุญาตทำเครื่องเครื่องหมายแสดงการ ขออนุญาต () ไมทำ
ขอยกเวนภาษีหรือคืนภาษี พรอมระบุ
เครื่องหมายแสดงการขอ
ขอมูล
ยกเวนหรือคืนภาษี
ขออนุญาตไมทำเครื่องเครื่องหมายแสดง
การขอยกเวนภาษีหรือคืนภาษี
ระบุชื่อผูที่ขายสินคาตามรายการขางตนให Europa Tobacco Inc.
ชื่อประเทศ หรือชื่อเขตปลอดอากรทีเ่ ปน
จุดหมายปลายทาง
ชื่อดานศุลกากรที่ผสู งออกทำการสง
สินคาออก
ชื่อจังหวัดที่ดานศุลกากรนั้นตั้งอยู
ชื่อเสนทางในประเทศที่ใชในการขนสง
สินคาไปยังดานศุลกากร
จำนวนเอกสาร (ฉบับ) ที่แนบมากับ
แบบฟอรม

เยอรมนี
สุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
โดยทาง ถนนบางนา-ตราด
ระหวางวันที่ 13 - 30 พ.ย.
2562
1

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ... (...)

วันที่
3. การพิจารณา กรณี  เห็นควรยกเวนภาษี
ที่ขอยกเวนภาษี
 ไมเห็นควรยกเวน
ภาษี เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

วันที่
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

4. บันทึกตรวจสอบ
สำหรับเจาพนักงาน
สรรพสามิต

วันที่
รายการที่

ชื่อสินคาและชนิด

แบบหรือรุน

ขนาด
จำนวน (หนวย)

ความหมาย
ลงชื่อผูส งออก พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
เจาพนักงานสรรพสามิตเห็นควรยกเวน
ภาษี
ระบุเหตุผลกรณีทเี่ จาพนักงานสรรพสามิต
ไมเห็นควรยกเวนภาษี
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ
ระบุเหตุผลกรณีทสี่ รรพสามิตพื้นที่ไม
อนุมัติ
ลงชื่อเจาสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พจิ ารณา
ลำดับรายการสินคาน้ำมันและผลิตภัณฑ
น้ำมัน สุรา หรือยาสูบกอนนำออกจากตน
ทาง
ชื่อและชนิดของสินคาน้ำมันและผลิตภัณฑ
น้ำมัน สุรา หรือยาสูบกอนนำออกจากตน
ทาง
แบบหรือรุนของสินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน สุรา หรือยาสูบกอนนำ
ออกจากตนทาง
ขนาดของสินคาน้ำมันและผลิตภัณฑน้ำมัน
สุรา หรือยาสูบกอนนำออกจากตนทาง
จำนวนหนวยของสินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน สุรา หรือยาสูบกอนนำ
ออกจากตนทาง

ตัวอยางขอมูล
นายนักสูบ ใจแข็ง
(นายนักสูบ ใจแข็ง)
12 พ.ย. 2562
 เห็นควรยกเวนภาษี

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 อนุมัติ

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นทีป่ ทุมธานี
12 พ.ย. 2562
1

บุหรี่ซิกาแรต

กรองทิพย 90

20
100

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

เลขทะเบียนยานพาหนะ เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใชขนสง
ยส 4567
สินคาออกจากตนทาง
ผนึกดวงตรากรม
เลขทีผ่ นึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ถามี)
สรรพสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรม
จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
สรรพสามิต: จำนวน
คาสาร Marker
กรณีสินคาน้ำมันดีเซลเปนคาสาร Marker
(เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติม (ถามี)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายตรวจ ปลายทาง
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
(นายตรวจ ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ตรวจสอบกอนนำออก
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายชวยตรวจ ปลายทาง
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
(นายชวยตรวจ ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ตรวจสอบกอนนำออก
 เจาพนักงาน
ระบุเหตุผลที่เจาพนักงานปลายทางไมได  เจาพนักงาน
สรรพสามิตไมไดตรวจ
ตรวจสอบสินคาสุราและยาสูบตามรายการ สรรพสามิตไดตรวจสินคา
สินคาตามรายการตาม ตนทาง
ตามรายการตามขอ 4.1
ขอ 4.1 เนื่องจาก
แลวปรากฏวา  ถูกตอง
 เจาพนักงาน
เจาพนักงานปลายทางตรวจสินคาสุราและ
สรรพสามิตไดตรวจ
ยาสูบตามรายการตนทาง แลวปรากฏวา
สินคาตามรายการตาม ถูกตอง
ขอ 4.1 แลวปรากฏวา
 ถูกตอง
 เจาพนักงาน
เจาพนักงานปลายทางตรวจสินคาสุราและ
สรรพสามิตไดตรวจ
ยาสูบตามรายการตนทาง แลวปรากฏวา
สินคาตามรายการตาม ไมถูกตอง พรอมระบุรายละเอียด
ขอ 4.1 แลวปรากฏวา
 ไมถูกตอง ดังนี้
รายการที่
ลำดับรายการสินคาและผลิตภัณฑน้ำมัน

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
ชื่อสินคาและชนิด
แบบหรือรุน

5. การรับรอง

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ชื่อและชนิดของสินคาและผลิตภัณฑน้ำมัน
แบบหรือรุนของสินคาและผลิตภัณฑ
น้ำมัน
ขนาด
ขนาดสินคาและผลิตภัณฑน้ำมัน
จำนวน (หนวย)
จำนวนหนวยของสินคาและผลิตภัณฑ
น้ำมัน
เลขทะเบียนยานพาหนะ เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใชในการขนสง
สินคาและผลิตภัณฑน้ำมัน
ผนึกดวงตรากรม
เลขทีผ่ นึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ถามี)
สรรพสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรม
จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
สรรพสามิต: จำนวน
คาสาร Marker
กรณีสินคาน้ำมันดีเซลเปนคาสาร Marker
(เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติม (ถามี)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายตรวจศุล ปลายทาง
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
(นายตรวจศุล ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ปลายทางตรวจสอบ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายชวยตรวจศุล
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
ปลายทาง
(นายชวยตรวจ ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ปลายทางตรวจสอบ
สินคาที่ขอ ( ) ยกเวน
สินคาที่ขอยกเวนภาษี
สินคาที่ขอ () ยกเวน
ภาษี
ภาษี
สินคาที่ขอ ( ) คืนภาษี สินคาที่ขอคืนภาษี
เลขที่... ลงวันที.่ .. เดือน ระบุเลขที่ใบขนสินคาขาออก และวัน/
เลขที่ 1111222 ลงวันที่
... พ.ศ....
เดือน/ปทอี่ อกใบ
30 พ.ย. 2562
รายการที่
ลำดับรายการสินคา
1
(สามารถทำเปนเอกสารแนบไดกรณีชอง
รายการสินคาไมพอ)

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
ประเภทที่

ความหมาย

ประเภทสินคาที่ขอยกเวนหรือคืนภาษีตาม
พิกัดอัตราภาษี
รายการสินคา: ชื่อสินคา ชื่อและชนิดของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
และชนิด
ภาษี
รายการสินคา: แบบหรือ แบบหรือรุนของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
รุน
ภาษี
รายการสินคา: ขนาด
ขนาดของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืนภาษี
รายการสินคา: จำนวน จำนวนหนวยของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
(หนวย)
ภาษี
รายการสินคา: ราคาขาย ราคาขายปลีกแนะนำของสินคาที่ขอ
ปลีกแนะนำ
ยกเวนหรือคืนภาษี
อัตราภาษี: ตามมูลคา
อัตราภาษีตามมูลคารอยละของสินคาที่ขอ
รอยละ
ยกเวนหรือคืนภาษี
อัตราภาษี: ตามปริมาณ อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละของสินคา
หนวยละ
ที่ขอยกเวนหรือคืนภาษี
จำนวนภาษี (บาท)
มูลคาภาษีของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
ภาษี (หนวยบาท)
จำนวนภาษี (สต.)
มูลคาภาษีของสินคาที่ขอยกเวนหรือคืน
ภาษี (หนวยสตางค)
รวมทั้งสิ้น
รวมมูลคาภาษีทั้งสิ้น (หนวยบาทและ
สตางค)
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อผูส งออก พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
14.01 (1)
บุหรี่ซิกาแรต
กรองทิพย 90
20
100
90
40
1.20
5,764
00
5,764.00
นายนักสูบ ใจแข็ง
(นายนักสูบ ใจแข็ง)
12 พ.ย. 2562

