คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ผู้ยื่นคำขอ

เรียน
สรรพสามิตพื้นที่

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
ที่ได้ทำการรับแบบฟอร์ม
และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้ยื่นแบ
⬜
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบอุตสาหกร บ
รม
กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ยื่นแบบ
⬜ ผู้ส่งออก
ชื่อ

ชื่อผู้ยื่นแบบ
⬜ บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ
⬜ นิติบุคคล

นาย สมชาย สุขดี
บุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ

กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้าเป็นผู้ยื่
⬜
กิจการร่วมทุน/กิจกา นแบบ
รร่วมค้า
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
⬜ คณะบุคคล
⬜หน่วยงานราชก
าร/อื่นๆ
เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน / เลข
ทะเบียนนิติบุคคล
เลขรหัสประจำบ้าน

กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เป็นผู้ยื่นแบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเ 11223344556677889
บียนนิติบุคคลของผู้ยื่นแบบ
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ส่งออก

หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เล
ขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
เป็น ( ) 1.
ผู้ประกอบอุตสาหกร
รม
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เป็น ( ) 2.
ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับสิน
ค้าที่ผลิตในราชอาณ
าจักรจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเพื่อส่งอ
อกนอกราชอาณาจัก
รหรือนำเข้าไปในเขต
ปลอดอากร
และได้รับความยินยอ
มจากผู้ประกอบอุตส
าหกรรม ชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิตเ
ลขที่

เลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ส่งออก
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ส่งออก
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ส่งออก
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ส่งออก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
ระบุเลขที่ทะเบียนสรรพสามิตกรณีผู้ประ
กอบอุตสาหกรรมเป็นผู้ส่งออก

ระบุชื่อและเลขที่สรรพสามิตของผู้ประก
อบอุตสาหกรรมที่ยินยอมให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่ไ
ด้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ป
ระกอบอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราช
อาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอาก
ร

ตัวอย่างข้อมูล
กระทรวงมหาดไทย
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
121314151617189

หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการยื่น ⬜
แบบ
รับสินค้าที่ได้รับการย
กเว้นภาษีตามแบบ
ภส.05-01/1
ทะเบียนรับเลขที่...
ลงวันที่...
จากโรงอุตสาหกรรม
ชื่อ
ที่ตั้งเลขที่

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
กรณีแจ้งรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ตามแบบ ภส.05-01/1
รับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
พร้อมระบุเลขที่ทะเบียนรับ
ตามแบบ ภส.05-01/1
และวันที่รับแบบ
2234 ,12 ธ.ค 2562

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด

ที่อยู่ของโรงอุตสาหกรรม

111 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
ออย แคร์ จำกัด

เพื่อนำเข้าเก็บในสถา สถานที่เก็บสินค้าที่นำสินค้าไปเก็บไว้
นที่เก็บสินค้าชื่อ
ที่ตั้งเลขที่
ที่อยู่ของสถานที่เก็บสินค้าที่นำสินค้าไปเ
ก็บไว้
ระหว่างวันที่...
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
เดือน... พ.ศ....
กรณีจ่ายสินค้าได้รับการยกเว้นภาษีตาม
⬜
จ่ายสินค้าที่ได้รับการ แบบ ภส.05-01/1
ยกเว้นภาษีตามแบบ พร้อมระบุเลขที่ทะเบียนรับ
และวันที่รับแบบ
ภส.05-01/1
ทะเบียนรับเลขที่...
ลงวันที่...
ออกจากสถานที่เก็บ ชื่อสถานที่เก็บสินค้าที่นำสินค้าออก
สินค้าชื่อ
ที่ตั้งเลขที่
ที่อยู่สถานที่เก็บสินค้าที่นำสินค้าออก
เพื่อส่งออกนอกราชอ จำนวนที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
าณาจักรจำนวน...
ชื่อจังหวัดและยานพาหนะที่ขนส่ง
จังหวัด... โดยทาง
ระหว่างวันที่...
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
เดือน... พ.ศ....
รายการที่
ลำดับรายการของสินค้าที่แจ้งรับ-จ่าย
ประเภทที่
ประเภทสินค้าที่แจ้งรับ-จ่าย
รายการสินค้า:
ชื่อและชนิดของสินค้าที่แจ้งรับ-จ่าย
ชื่อสินค้าและชนิด

2 ต.บางจาก อ.พระโขนง
จ.กรุงเทพ 10260
14 ธ.ค. 2562

1
01.05(1)
น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถัน
เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
รายการสินค้า:
แบบหรือรุ่น
รายการสินค้า: ขนาด
รายการสินค้า:
จำนวน (หน่วย)
รายการสินค้า:
ราคาขายปลีกแนะนำ
อัตราภาษี:
ตามมูลค่าร้อยละ
อัตราภาษี:
ตามปริมาณหน่วยละ
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ... (...)

วันที่
บันทึกตรวจสอบสำหรั รายการที่
บเจ้าพนักงานสรรพส
ามิต
ชื่อสินค้าและชนิด

แบบหรือรุ่น

ขนาด
จำนวน (หน่วย)

ความหมาย
แบบหรือรุ่นของสินค้าที่แจ้งรับ-จ่าย

ตัวอย่างข้อมูล

ขนาดของสินค้าที่แจ้งรับ-จ่าย
จำนวนหน่วยของสินค้าที่แจ้งรับ-จ่าย

1,000
ลิตร

ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่แจ้งรับจ่าย
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละของสินค้าที่แ
จ้งรับ-จ่าย
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละของสินค้า
ที่แจ้งรับ-จ่าย
จำนวนภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยบาท)
จำนวนภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยสตางค์)
มูลค่ารวมภาษีหน่วยบาทและสตางค์
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ส่งออ
ก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
ลำดับรายการสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ำมัน สุรา
หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้นทาง
ชื่อและชนิดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณ
ฑ์น้ำมัน สุรา
หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้นทาง
แบบหรือรุ่นของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณ
ฑ์น้ำมัน สุรา
หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้นทาง
ขนาดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมั
น สุรา หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้นทาง
จำนวนหน่วยของสินค้าน้ำมันและผลิตภั
ณฑ์น้ำมัน สุรา
หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้นทาง

29.25
0
6.440
18,837
25
18,837.25
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค 2562
1

น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถัน
เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก

1,000
ลิตร

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขทะเบียนยานพาห
นะ
ผนึกดวงตรากรมสรร
พสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรมสรร
พสามิต: จำนวน
ค่าสาร Marker
บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
วันที่

ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
วันที่

⬜
เจ้าพนักงานสรรพสา
มิตไม่ได้ตรวจสินค้าต
ามรายการตามข้อ
3.1 เนื่องจาก

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า อน 6789
ออกจากต้นทาง
เลขที่ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ถ้ามี)
จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
กรณีสินค้าน้ำมันดีเซลเป็นค่าสาร
Marker (เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี
ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบก่อน
นำออก
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี
ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบก่อน
นำออก
ระบุเหตุผลที่เจ้าพนักงานปลายทางไม่ได้
ตรวจสอบสินค้าสุราและยาสูบตามรายก
ารต้นทาง

เจ้าพนักงานปลายทางตรวจสินค้าสุราแล
⬜
เจ้าพนักงานสรรพสา ะยาสูบตามรายการต้นทาง
มิตได้ตรวจสินค้าตาม แล้วปรากฏว่าถูกต้อง
รายการตามข้อ 3.1
แล้วปรากฏว่า ⬜
ถูกต้อง
⬜
เจ้าพนักงานสรรพสา
มิตได้ตรวจสินค้าตาม
รายการตามข้อ 3.1

เจ้าพนักงานปลายทางตรวจสินค้าสุราแล
ะยาสูบตามรายการต้นทาง
แล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้อง
พร้อมระบุรายละเอียด

ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
12 ธ.ค 2562

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค 2562

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

แล้วปรากฏว่า ⬜
ไม่ถูกต้อง ดังนี้
รายการที่
ลำดับรายการสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อและชนิดของสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมั
น
แบบหรือรุ่น
แบบหรือรุ่นของสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมั
น
ขนาด
ขนาดสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
จำนวน (หน่วย)
จำนวนหน่วยของสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำ
มัน
เลขทะเบียนยานพาห เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
นะ
สินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ผนึกดวงตรากรมสรร เลขที่ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ถ้ามี)
พสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรมสรร จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
พสามิต: จำนวน
ค่าสาร Marker
กรณีสินค้าน้ำมันดีเซลเป็นค่าสาร
Marker (เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี) บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี
ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตปลายทางตรวจ
สอบ
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี
ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตปลายทางตรวจ
สอบ

การรับรอง

ได้นำสินค้าที่ได้รับกา ระบุเลขที่ทะเบียนรับ และวันที่รับแบบ
รยกเว้นภาษีตามแบ ภส.05-01/1
บ ภส.05-01/1

ตัวอย่างข้อมูล

1
น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถัน
เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก

1,000
ลิตร
อน 6789

ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
12 ธ.ค 2562

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค 2562

รับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ตามแบบ ภส.05-01/1

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่...
ลงวันที่

ความหมาย

⬜ รับเข้าเก็บไว้ กรณีรับเข้าเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า
ณ สถานที่เก็บสินค้า ระบุวนั /เดือน/ปี ที่รับเข้า
เมื่อวันที่
⬜
ส่งออกนอกราชอาณ
าจักรไปยังประเทศห
รือนำเข้าไปในเขตปล
อดอากร...
ตามใบขนสินค้าออก
เลขที่... ลงวันที่...
ทางด่านศุลกากร/สำ
นักงานศุลกากร...
จังหวัด
โดยทาง...
ระหว่างวันที่...
เดือน... พ.ศ....

กรณีส่งออกราชอาณาจักรไปยังประเทศ
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
ระบุชื่อประเทศหรือเลขปลอดอากร

⬜
นำน้ำมันและผลิตภั
ณฑ์น้ำมันไปใช้เติมเรื
อไปต่างประเทศ
ตามหลักฐานนำน้ำมั
นเติมเรือไปต่างประเ
ทศ เลขที่... ลงวันที่...
รายการที่

กรณีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้เติมเ
รือไปต่างประเทศ ระบุเลขที่
และวันที่ตามหลักฐานน้ำมันเติมเรือไปต่า
งประเทศ

ประเภทที่
รายการสินค้า:
ชื่อสินค้าและชนิด
รายการสินค้า:
แบบหรือรุ่น

ตัวอย่างข้อมูล
2234 ,12 ธ.ค 2562

รับเข้าเก็บไว้ ณ
สถานที่เก็บสินค้า
13 ธ.ค. 2562

ระบุเลขที่ และวันที่ ตามใบขนสินค้าออก
ระบุด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากร
และจังหวัด
เส้นทางที่ดำเนินการขนส่ง
ช่วงเวลาในการขนส่ง

ลำดับรายการสินค้า
1
(สามารถทำเป็นเอกสารแนบได้กรณีช่อง
รายการสินค้าไม่พอ)
ประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี
01.05(1)
ชื่อและชนิดของสินค้า
น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถัน
เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
แบบหรือรุ่นของสินค้า

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
รายการสินค้า: ขนาด
รายการสินค้า:
จำนวน (หน่วย)
รายการสินค้า:
ราคาขายปลีกแนะนำ
อัตราภาษี:
ตามมูลค่าร้อยละ
อัตราภาษี:
ตามปริมาณหน่วยละ
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
ขนาดของสินค้า
จำนวนหน่วยของสินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
1,000
ลิตร

ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้า

29.25

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละของสินค้า

0

อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละของสินค้า 6.440
มูลค่าภาษีของสินค้า (หน่วยบาท)
มูลค่าภาษีของสินค้า (หน่วยสตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทั้งสิ้น
(หน่วยบาทและสตางค์)
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ส่งออ
ก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ

18,837
25
18,837.25
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค 2562

