คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 05-01/2 แบบแจงการรับ-จายสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี ณ สถานที่เก็บสินคา
หมวดขอมูลตาม
ชื่อขอมูล
ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
แบบ
สำหรับเจาหนาที่ เลขที่รับ
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
2235
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
12 พ.ย. 2562
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ นายรักชาติ รับเรื่อง
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
1. ผูยื่นคำขอ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
 ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูยื่นคำขอเปนผูประกอบ
 ผูประกอบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
 ผูสงออก
ผูยื่นคำขอเปนผูสงออก
ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผู
นายผลิต สุรา
สงออก ซึ่งเปนผูยื่นแบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 กิจการรวมทุน/กิจการ กรณีกิจการรวมทุน/กิจการรวมคา
รวมคา
เปนผูยื่นแบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/อื่นๆ กรณีหนวยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีขางตน เปนผูยื่น
แบบ
เลขบัตรประชาชน / เลขนิติ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข 1102200055505
บุคคล
ทะเบียนนิติบุคคลของผูยื่นแบบ
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของที่อยูผูยื่นคำ
ขอ
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่
เลขที่ตั้งสำนักงานใหญของที่อยูผูยื่น 22
คำขอ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นคำขอ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นคำขอ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผ ูยื่นคำขอ

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
เปน ( ) 1. ผูประกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่

เปน ( ) 2. ผูซื้อหรือผูที่ไดรับ
สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร
จากผูประกอบอุตสาหกรรม
เพื่อสงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเขาไป
ในเขตปลอดอากร
และไดรับความยินยอมจากผู
ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
เปน ( ) 3. บุคคลอื่น
นอกเหนือจาก 1. และ 2.
2. มีความประสงค  รับสินคาที่ไดรับการ
ยกเวนตามแบบ ภส.0501/1 ทะเบียนรับเลขที่ ....
ลงวันที่...

ความหมาย
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นคำขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูยื่นคำขอ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นคำขอ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นคำ
ขอ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผ ูยื่นคำ
ขอ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นคำขอ
รหัสไปรษณียของที่อยูผูยื่นคำขอ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นคำ
ขอ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นคำขอ
ระบุเลขที่ทะเบียนสรรพสามิตกรณีผู
ประกอบอุตสาหกรรมเปนผูยื่นคำขอ

ตัวอยางขอมูล
2

คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th
เปน () 1. ผูประกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่
25570167769805674

ระบุชื่อและเลขที่สรรพสามิตของผู
ประกอบอุตสาหกรรมที่ยินยอมใหผู
ซื้อหรือผูที่ไดรับสินคาที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรจากผูประกอบ
อุตสาหกรรมเพื่อสงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเขาไปในเขต
ปลอดอากร

กรณีบุคคลอื่นเปนผูยื่นคำขอ
นอกเหนือจากกรณีขางตน
แจงการรับสินคาตามแบบ
 รับสินคาที่ไดรับการ
ภส.05-01/1 ระบุเลขรับและวันที่รับ ยกเวนตามแบบ ภส.05-01/1
ทะเบียนรับเลขที่ 2234
ลงวันที่ 12 พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

จากโรงอุตสาหกรรม ชื่อ

ระบุชื่อของโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินคาทัณฑบนที่ประสงคนำ
สินคาออก
ที่ตั้งเลขที่
ที่อยูของโรงอุตสาหกรรมที่นำ
สินคาออก
เพื่อนำเขาเก็บในสถานที่เก็บ ระบุชื่อสถานที่เก็บสินคาที่จะนำ
สินคา ชื่อ
สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีเขาไปเก็บไว
ที่ตั้งเลขที่
ที่อยูของสถานที่เก็บสินคา
ระหวางวันที่...เดือน...พ.ศ....
 จายสินคาที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีสรรพสามิต ตาม
แบบ ภส.05-01/1 ทะเบียน
รับเลขที่ .... ลงวันที่
ออกจากสถานที่เก็บสินคา
ชื่อ
ที่ตั้งเลขที่

ระยะเวลาทีจ่ ะเก็บสินคา
แจงการจายสินคาตามแบบ
ภส.05-01/1 ระบุเลขรับและวันที่รับ

ระบุชื่อของสถานที่เก็บสินคาที่จะนำ
สินคาออก
ที่อยูของสถานที่เก็บสินคาที่นำ
สินคาออก
เพื่อสงออกนอก
จำนวนสินคาที่จะสงออก จังหวัด
ราชอาณาจักร จำนวน ... จัง และเสนทางที่ใช
หวัด... โดยทาง ...
ระหวางวันที่...เดือน...พ.ศ.... ระยะเวลาที่จะสงออกสินคา
รายการที่
ลำดับรายการของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี
ประเภทที่
ประเภทสินคาที่ขอยกเวนภาษีตาม
พิกัดภาษี
รายการสินคา: ชื่อสินคาและ ชื่อและชนิดของสินคาที่ขอยกเวน
ชนิด
ภาษี
รายการสินคา: แบบหรือรุน แบบหรือรุนของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี
รายการสินคา: ขนาด
ขนาดของสินคาที่ขอยกเวนภาษี
รายการสินคา: จำนวน
จำนวนหนวยของสินคาที่ขอยกเวน
(หนวย)
ภาษี

ตัวอยางขอมูล
โรงงานสุรา

22 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
คลังเก็บสุรา จำกัด
9 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.
กรุงเทพ 10110
12-30 พ.ย. 2562

1
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เบียร
70 ดีกรี
1.000 ลิตร
100

หมวดขอมูลตาม
แบบ

3. บันทึก
ตรวจสอบสินคา
น้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน
สุราหรือยาสูบ
ของเจาพนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อขอมูล

ความหมาย

รายการสินคา: ราคาขายปลีก ราคาขายปลีกแนะนำของสินคาที่ขอ
แนะนำ
ยกเวนภาษี
อัตราภาษี: ตามมูลคารอยละ อัตราภาษีตามมูลคารอยละของ
สินคาที่ขอยกเวนภาษี
อัตราภาษี: ตามปริมาณ
อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละของ
หนวยละ
สินคาที่ขอยกเวนภาษี
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษีของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี (หนวยบาท)
จำนวนภาษี (สต.)
จำนวนภาษีของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี (หนวยสตางค)
รวมทั้งสิ้น
มูลคารวมภาษีหนวยบาทและสตางค
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อผูป ระกอบอุตสาหกรรม/ผู
สงออก พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบคำขอ
รายการที่
ลำดับรายการสินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน สุรา หรือยาสูบ
กอนนำออกจากตนทาง
ชื่อสินคาและชนิด
ชื่อและชนิดของสินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน สุรา หรือยาสูบ
กอนนำออกจากตนทาง
แบบหรือรุน
แบบหรือรุนของสินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน สุรา หรือยาสูบ
กอนนำออกจากตนทาง
ขนาด
ขนาดของสินคาน้ำมันและผลิตภัณฑ
น้ำมัน สุรา หรือยาสูบกอนนำออก
จากตนทาง
จำนวน (หนวย)
จำนวนหนวยของสินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน สุรา หรือยาสูบกอน
นำออกจากตนทาง
เลขทะเบียนยานพาหนะ
เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใชขนสง
สินคาน้ำมันและผลิตภัณฑน้ำมัน
สุรา หรือยาสูบออกจากตนทาง

ตัวอยางขอมูล
200
22
430
34,500
00
34,500.00
นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)
12 พ.ย. 2562
1

เบียร

70 ดีกรี

1.000 ลิตร

100

กท-3444

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต:
เลขที่
ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต:
จำนวน
คาสาร Marker

เลขที่ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
(ถามี)
จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต

บันทึกเพิ่มเติม (ถามี)
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

ตัวอยางขอมูล

กรณีสินคาน้ำมันดีเซลเปนคาสาร
Marker (เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ

ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม นายตรวจ ตนทาง
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน (นายตรวจ ตนทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงาน
12 พ.ย. 2562
สรรพสามิตตรวจสอบกอนนำออก
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม นายชวยตรวจ ตนทาง
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน (นายชวยตรวจ ตนทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงาน
12 พ.ย. 2562
สรรพสามิตตรวจสอบกอนนำออก
3.2 กรณีเมื่อสินคา  เจาพนักงานสรรพสามิต ระบุเหตุผลที่เจาพนักงานปลายทาง
ผานพิธีการ
ไมไดตรวจสินคาตามรายการ ไมไดตรวจสอบสินคาสุราและยาสูบ
ศุลกากรตาม
ตามขอ 4.1 เนื่องจาก
ตามรายการตนทาง
กฎหมายวาดวย  เจาพนักงานสรรพสามิต เจาพนักงานปลายทางตรวจสินคา
ศุลกากร กอนการ ไดตรวจสินคาตามรายการ
สุราและยาสูบตามรายการตนทาง
สงออกนอก
ตามขอ 4.1 แลวปรากฏวา แลวปรากฏวาถูกตอง
ราชอาณาจักร
 ถูกตอง
หรือนำเขาไปใน  เจาพนักงานสรรพสามิต เจาพนักงานปลายทางตรวจสินคา
เขตปลอดอากร
ไดตรวจสินคาตามรายการ
สุราและยาสูบตามรายการตนทาง
(ปลายทาง)
ตามขอ 4.1 แลวปรากฏวา แลวปรากฏวาไมถูกตอง พรอมระบุ
(1) สำหรับกรณี
รายละเอียด
 ไมถูกตอง ดังนี้
สินคาสุราและ
ยาสูบ
รายการที่
ลำดับรายการสินคาและผลิตภัณฑ
น้ำมัน

หมวดขอมูลตาม
ชื่อขอมูล
แบบ
(2) สำหรับกรณี
ชื่อสินคาและชนิด
สินคาน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน แบบหรือรุน

4. การรับรอง

ความหมาย

ชื่อและชนิดของสินคาและผลิตภัณฑ
น้ำมัน
แบบหรือรุนของสินคาและผลิตภัณฑ
น้ำมัน
ขนาด
ขนาดสินคาและผลิตภัณฑน้ำมัน
จำนวน (หนวย)
จำนวนหนวยของสินคาและ
ผลิตภัณฑน้ำมัน
เลขทะเบียนยานพาหนะ
เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใชในการ
ขนสงสินคาและผลิตภัณฑน้ำมัน
ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต: เลขที่ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
เลขที่
(ถามี)
ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต: จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต
จำนวน
คาสาร Marker
กรณีสินคาน้ำมันดีเซลเปนคาสาร
Marker (เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติม (ถามี)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงาน
สรรพสามิตปลายทางตรวจสอบ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงาน
สรรพสามิตปลายทางตรวจสอบ
ไดนำสินคาที่ไดรับการยกเวน การรับรองการรับสินคา ระบุเลข
ภาษีตามแบบ ภส.05-01/1 ทะเบียนรับ และวันที่
ทะเบียนรับเลขที่...
ลงวันที่...
 รับเขาเก็บไว ณ สถานที่ รับสินคาเขาเก็บไว ณ สถานที่เก็บ
เก็บสินคา เมื่อวันที่...
สินคา เมื่อวันที่

ตัวอยางขอมูล

ไดนำสินคาที่ไดรับการยกเวน
ภาษีตามแบบ ภส.05-01/1
ทะเบียนรับเลขที่... 2234
ลงวันที่...
 รับเขาเก็บไว ณ สถานที่
เก็บสินคา เมื่อวันที่ 12 พ.ย.
2562

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

 สงออกนอก
ราชอาณาจักรไปยังประเทศ
หรือนำเขาไปในเขตปลอด
อากร..
ตามใบขนสินคาขาออก เลข
ที่... ลงวันที่...
ทางดานศุลกากร/สำนักงาน
ศุลกากร...จังหวัด..โดยทาง...
ระหวางวันที่...เดือน... พ.ศ.
...
 นำน้ำมันและผลิตภัณฑ
น้ำมันไปใชเติมเรือไป
ตางประเทศ ตามหลักฐานนำ
น้ำมันเติมเรือไปตางประเทศ
เลขที.่ .. ลงวันที่...
รายการที่

นำสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีสงออก
นอกราชอาณาจักรไปยังประเทศหรือ
นำเขาไปในเขตปลอดอากร

ตัวอยางขอมูล

เลขที่ใบขนสินคาออก และวันที่
ชื่อดานศุลกากร/สำนักงานศุลกากร
จังหวัด และเสนทางที่ใชในการ
สงออกสินคา วันที่ที่ทำการสงออก
เลขที่หลักฐานนำน้ำมันเติมเรือไป
ตางประเทศ และวันที่เอกสาร

ลำดับรายการของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี
ประเภทที่
ประเภทสินคาที่ขอยกเวนภาษีตาม
พิกัดภาษี
รายการสินคา: ชื่อสินคาและ ชื่อและชนิดของสินคาที่ขอยกเวน
ชนิด
ภาษี
รายการสินคา: แบบหรือรุน แบบหรือรุนของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี
รายการสินคา: ขนาด
ขนาดของสินคาที่ขอยกเวนภาษี
รายการสินคา: จำนวน
จำนวนหนวยของสินคาที่ขอยกเวน
(หนวย)
ภาษี
รายการสินคา: ราคาขายปลีก ราคาขายปลีกแนะนำของสินคาที่ขอ
แนะนำ
ยกเวนภาษี
อัตราภาษี: ตามมูลคารอยละ อัตราภาษีตามมูลคารอยละของ
สินคาที่ขอยกเวนภาษี
อัตราภาษี: ตามปริมาณ
อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละของ
หนวยละ
สินคาที่ขอยกเวนภาษี

1
13.01 (1) ก
เบียร
70 ดีกรี
1.000 ลิตร
100
200
22
430

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ... (...)

วันที่

ความหมาย
จำนวนภาษีของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี (หนวยบาท)
จำนวนภาษีของสินคาที่ขอยกเวน
ภาษี (หนวยสตางค)
มูลคารวมภาษีหนวยบาทและสตางค
ลงชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผู
สงออก พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบคำขอ

ตัวอยางขอมูล
34,500
00
34,500.00
นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)
12 พ.ย. 2562

