คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ยส.05 ใบกำกับการขนสงยาเสน ที่เสียภาษีในอัตราศูนย
หมวดขอมูลตามแบบ
ใบกำกับการขนสง

ชื่อ-ที่อยูผูออกใบกำกับ
การขนสงยาเสน

ชื่อขอมูล
เลขที่
พ.ศ.
วันที่
 ผูประกอบอุตสาหกรรมยา
เสน
 ผูคาคนกลาง
 ผูประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ
ชื่อ
ที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท

ความหมาย
เลขที่ใบกำกับการขนสงยาเสน
ป พ.ศ. ที่ทำการขนสง
วันที่ที่ออกใบกำกับการขนสง
ผูออกใบกำกับการขนสงยาเสนเปน ผู
ประกอบอุตสาหกรรมยาเสน
ผูออกใบกำกับการขนสงยาเสนเปน
ผูคาคนกลาง
ผูออกใบกำกับการขนสงยาเสนเปนผู
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ชื่อผูจัดทำใบกำกับการขนสงยาเสน
ที่อยูผจู ัดทำใบกำกับการขนสงยาเสน

เบอรโทรศัพทผูจัดทำใบกำกับการ
ขนสงยาเสน
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อผูจ ัดทำใบกำกับการขนสงยา
เสน
ขนาดบรรจุและจำนวนยา ขนาดบรรจุ... กรัม,กิโลกรัม/
ขนาดบรรจุตอซอง ของยาเสน หนวย
เสน
ซอง
เปนกรัม หรือกิโลกรัม
จำนวน...ซอง
จำนวน ซอง ที่ขนสง
 ผูคาคนกลางขนสงยาเสนให ผูคาคนกลางขนสงยาเสนใหผู
ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 ผูคาคนกลางคนแรกขนสง ผูคาคนกลางคนแรกขนสงยาเสนให
ยาเสนใหผูคาคนกลางอื่นที่ไดรับ ผูคาคนกลางอื่นที่ไดรบั อนุญาต
อนุญาต
ชื่อผูผลิตยาเสน
ระบุชื่อผูผลิตยาเสน
จำนวน...ซอง
จำนวนซองของยาเสนที่ขนสง
รวมน้ำหนัก... กิโลกรัม
น้ำหนักยาเสนที่ขนสง

ตัวอยางขอมูล
00345
2562
1 พ.ย. 2562
 ผูคาคนกลาง

นายรับซือ้ ใบยาแหง
25 หมู 2 ต.ศรีภูมิ อ.
ทาวังผา จ.นาน
0810033999
นายรับซือ้ ใบยาแหง
(นายรับซื้อ ใบยาแหง)
10
50
 ผูคาคนกลางขนสง
ยาเสนใหผปู ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ

นายปลูก ขายยาเสน
50
500

หมวดขอมูลตามแบบ
สถานที่ตนทาง

สถานที่รบั ยาเสน
ปลายทาง

ผูดำเนินการขนสง

ชื่อขอมูล
 โรงอุตสาหกรรมยาเสนของ
ผูประกอบอุตสาหกรรมยาเสน
ผูขาย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน...ลง
วันที่...

ความหมาย
สถานที่ตนทางการขนสง เปนโรง
อุตสาหกรรมยาเสน ระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงินจากโรงอุตสาหกรรมยา
เสน ลงวันที่ ณ วันที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีสรรพสามิต แบบ ภส.03-07
 สถานประกอบการผูคาคน สถานที่ตนทางการขนสง ของผูคาคน
กลาง
กลาง
 สถานที่เก็บยาเสน (ผู
สถานที่ตนทางการขนสง เปนสถานที่
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือ เก็บยาเสน ของผูประกอบ
ผูคาคนกลาง)
อุตสาหกรรมยาสูบหรือผูคาคนกลาง
ชื่อ
ชื่อผูสงตนทาง
ที่ตั้ง
ที่ตั้งของสถานที่ตนทาง
จำนวนยาเสน...ซอง
จำนวนยาเสนที่สง หนวย เปน ซอง
 โรงอุตสาหกรรมยาสูบของผู สถานที่รบั ยาเสนปลายทางของการ
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ขนสง เปนโรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ของผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 สถานประกอบการผูคาคน สถานที่รบั ยาเสนปลายทางของผูคา
กลาง
คนกลาง
 สถานที่เก็บยาเสน (ผู
สถานที่รบั ยาเสนปลายทาง เปน
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือ สถานที่เก็บยาเสน ของผูประกอบ
ผูคาคนกลาง)
อุตสาหกรรมยาสูบหรือผูคาคนกลาง
ชื่อ
ชื่อผูรับปลายทาง
ที่ตั้ง
ที่ตั้งของสถานที่รบั ยาเสนปลายทาง
จำนวนยาเสน...ซอง
ชื่อ
ที่อยู

จำนวนยาเสนที่รบั หนวย เปน ซอง
ชื่อผูดำเนินการขนสงยาเสน
ที่อยูผูดำเนินการขนสงยาเสน

ตัวอยางขอมูล
 สถานประกอบการ
ผูคาคนกลาง

นายรับซือ้ ใบยาแหง
85 หมู 7 ต.ศรีภูมิ อ.
ทาวังผา จ.นาน
50
 โรงอุตสาหกรรม
ยาสูบของผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ

นายผลิต ยาสูบ
22 หมู 2 ต.ศรีภูมิ อ.
ทาวังผา จ.นาน
50
นายรับจาง ขนสง
30 หมู 7 ต.ศรีภูมิ อ.
ทาวังผา จ.นาน

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
หมายเลขโทรศัพท
เลขทะเบียนรถยนต

ออกจากสถานที่ตนทางวันที่
ลงชื่อ...(...)
การตรวจสอบของผูซื้อยา  ผูประกอบอุตสาหกรรม
เสน (ปลายทาง)
ยาสูบ
 ผูคาคนกลาง
ผลตรวจสอบ ณ วันที่
 ผูประกอบอุตสาหกรรมยา
เสน หรือผูประกอบการขนสง
 ผูคาคนกลาง หรือ
ผูประกอบการขนสง
ขนาดบรรจุ...กรัม, กิโลกรัม /
ซอง
จำนวนซอง
รวมน้ำหนัก...กิโลกรัม
 จำนวนที่ไดรับครบตาม
ใบกำกับการขนสง
 จำนวนที่ไดรับไมครบตาม
ใบกำกับการขนสง
จำนวนที่ขาด ขนาดบรรจุ
จำนวน...ซอง

ความหมาย
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของ
ผูดำเนินการขนสงยาเสน
เลขทะเบียนรถยนตของผูดำเนินการ
ขนสงยาเสน
วันที่ออกจากสถานที่ตนทาง
ลงชื่อผูดำเนินการขนสง
ประเภทของผูรบั ยาเสนปลายทาง
เปนผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ประเภทของผูรบั ยาเสนปลายทาง
เปนผูคาคนกลาง
วันที่ทำการตรวจสอบ
ตนทางการขนสง มาจากผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาเสน หรือ
ผูประกอบการขนสง
ตนทางการขนสง มาจากผูคาคนกลาง
หรือผูประกอบการขนสง
ขนาดบรรจุตอซอง ของยาเสน หนวย
เปนกรัม หรือกิโลกรัม
จำนวน ซอง ที่ตรวจสอบได
รวมขนาดน้ำหนักของยาเสนที่
ตรวจสอบได
ไดรับครบตามจำนวนที่แจง
ไดรับไมครบตามจำนวนที่แจง
ระบุจำนวนที่ขาด ของ ขนาดบรรจุ
หนวย กรัม, กิโลกรัม ตอซอง
จำนวนยาเสนที่ขาด หนวย ซอง

ตัวอยางขอมูล
0907700214
นท 0943
1 พ.ย. 2562
นายรับจาง ขนสง
 ผูประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ

1 พ.ย. 2562
 ผูคาคนกลาง หรือ
ผูประกอบการขนสง

10
50
500
 จำนวนที่ไดรับครบ
ตามใบกำกับการขนสง

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
รวมน้ำหนัก...กิโลกรัม
เนื่องจาก
 ไมไดรับยาเสน เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...)
วันที่... เดือน...พ.ศ. ...

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
รวมจำนวนน้ำหนักยาเสนที่ที่ขาด
หนวย กิโลกรัม
ระบุสาเหตุที่ไดรบั ไมครบตามจำนวน
ระบุสาเหตุที่ไมไดรบั ยาเสน
ชื่อสกุล ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ นายผลิต ยาสูบ
หรือผูคาคนกลาง ผูทำการตรวจสอบ
(นายผลิต ยาสูบ)
วัน เดือน ป ที่ทำการตรวจสอบ
1 พ.ย. 2562

