คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-29/1ก แบบแจ้งการตรวจสอบสินค้าและกากับการขนสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
1. สาหรับเจ้า 1.1
ทะเบียนรับเลขที่
พนักงาน
1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

2. สาหรับผู้ 2.1
ประกอบ
อุตสาหกรรม 2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับหนังสือ
ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1 สาหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

001234 หรือ 1234

ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับแบบ
และมีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
พื้นที่ทโี่ รงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ปทุมธานี

เรียน สรรพสามิต
พื้นที่
ชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ที่มีหน้าที่เสีย
ภาษี
ชื่อโรงอุตสาหกรรม ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
อุตสาหกรรม)
เลขประจา
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรตาม
ตัวผู้เสียภาษี
ประกาศของกรมสรรพากรของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ที่ยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก
สรรพสามิต
ของโรงอุตสาหกรรม
เลขที่
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้านของโรง
อุตสาหกรรม
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้าน
ของโรงอุตสาหกรรม
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของโรง
อุตสาหกรรม
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียนบ้าน
ของโรงอุตสาหกรรม

25 ก.ย. 2557

นายถ่าน ไฟแรง
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จากัด
1234567891234

2557016776
22
คลองหลวง-บางขันธ์
คลองสอง

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
2.10 อาเภอ/เขต
2.11
2.12
2.13

3. ความ
3.1
ประสงค์จะ
ขนสินค้าออก 3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.1

4. ส่งสินค้า
ไปยังโรง
อุตสาหกรรม 4.2
4.3
4.4
4.5

ความหมาย

ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียนบ้าน
ของโรงอุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของโรง
อุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ในทะเบียน
บ้านของโรงอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
( ) โรงอุตสาหกรรม เลือกช่องนี้หากจะขนสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม
( ) อารักขาศุลกากร เลือกช่องนี้หากจะขนสินค้าออกจาก
อารักขาศุลกากร
ณ
สถานที่ยื่นคาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
สรรพสามิต
ตามทะเบียนรับ
เลขทะเบียนรับของคาขอใช้สิทธิ์
เลขที่
ยกเว้นทางภาษี
ลงวันที่
วัน/เดือน/ปี ของคาขอใช้สิทธิ์ยกเว้น
เดือน
ทางภาษี
พ.ศ.
ได้รับให้อนุมัติให้ใช้ เลขที่หนังสือที่อนุมัติ
สิทธิยกเว้นภาษี
ตามหนังสือที่
ลงวันที่
วันที่ เดือน พ.ศ. ของหนังสืออนุมัติ
เดือน
พ.ศ.
โรงอุตสาหกรรมชื่อ ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
อุตสาหกรรม)
ภายในวันที่
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่จะนาสินค้าเข้ามา
เดือน
เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม
พ.ศ.
ชื่อประกอบ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่รับสินค้า
อุตสาหกรรม (ผู้รับ

ตัวอย่างข้อมูล
คลองหนึ่ง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
(/) โรงอุตสาหกรรม
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จากัด
550
23 ก.ย. 2557
54321100303001
25 ก.ย. 2557
บริษัท ใหม่แบตเตอรี่
จากัด
25 ก.ย. 2557
นายวิเศษ ศักดิ์เสนีย์

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

5.
รายละเอียด
สินค้า

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ชื่อข้อมูล
สินค้า)
เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษี
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขที่

ความหมาย

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมที่รับสินค้า
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก
ของโรงอุตสาหกรรมที่รับสินค้า
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้านของโรง
อุตสาหกรรมที่รับสินค้า
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้าน
สถานทีเ่ ก็บสินค้า
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านสถานที่เก็บ
สินค้า
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียนบ้าน
ของโรงอุตสาหกรรมที่รับสินค้า
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียนบ้าน
ของโรงอุตสาหกรรมที่รับสินค้า
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของโรง
อุตสาหกรรมที่รับสินค้า
รหัสไปรษณีย์
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ในทะเบียน
บ้านของโรงอุตสาหกรรมที่รับสินค้า
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรมที่รับสินค้า
ลาดับที่
ลาดับที่
ชื่อสินค้าและชนิด ชื่อสินค้าและชนิดสินค้าที่ขอยกเว้น
เอาไปเป็นวัตถุดิบ
ขนาดหรือแบบหรือ แบบหรือขนาดหรือรุ่นของสินค้าที่ขอ
รุ่น
ยกเว้นเอาไปเป็นวัตถุดิบ
จานวนสินค้า
จานวนสินค้าทั้งหมด
(หน่วย)
(คงเหลือ) จานวน จานวนสินค้าที่เหลือ
สินค้า (หน่วย)
(คงเหลือ) ตาม
วัน เดือน ปี ที่กรมฯ ออกหนังสือ
หนังสือกรมฯที่../..

ตัวอย่างข้อมูล
1234567891235
2557016777
337
หนองละลอก
บ้านค่าย
ระยอง
21120
038-239400
1
Bollden (12V.11P)
1000 MAH
100 ชุด
100 ชุด
25 ก.ย. 2557

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
5.7
5.8
5.9

6. ข.กรณี
ตรวจสินค้า

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7. ค.กรณี
ตรวจทาง
เอกสาร

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ

หมายเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากใน
ตารางระบุ
ลงชื่อ...ผู้มีหน้าที่เสีย ลงชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีพร้อมทั้ง
ภาษี
ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน
(............)
วันที่ เดือน พ.ศ.
วัน เดือน พ.ศ. ที่แจ้งการตรวจสอบ
สินค้า
ลาดับที่
ลาดับที่
ชื่อสินค้าและชนิด ชื่อสินค้าและชนิดสินค้าที่ตรวจสอบ
ขนาดหรือแบบหรือ แบบหรือขนาดหรือรุ่นของสินค้าที่
รุ่น
ตรวจสอบ
จานวนสินค้า
จานวนสินค้าที่ตรวจสอบได้
ตรวจสอบได้
(หน่วย)
หมายเหตุ
หมายเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากใน
ตารางระบุ
ลงชื่อ....
ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งลายเซ็น
(............)
และตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ตาแหน่ง......

6.7

ลงชื่อ....
(............)
ตาแหน่ง......

ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งลายเซ็น
และตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน

6.8

ลงชื่อ....
(............)
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เจ้าพนักงานได้ทา
การตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ถูกต้อง
เจ้าพนักงานได้ทา

ลงชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีพร้อมทั้ง
ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน

7.1

7.2

ตัวอย่างข้อมูล
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
25 ก.ย. 2557
1
Bollden (12V.11P)
1000 MAH
100 ชุด
นายพินิจ พิจารณา
(นายพินิจ พิจารณา)
เจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิต
นายอนุมัติ จัดให้
(นายอนุมัติ จัดให้)
สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)

การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องมี
ความถูกต้อง

 ถูกต้อง

การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

7.3

8. ง.การขน
สินค้า

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ชื่อข้อมูล
การตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(..............)
ตาแหน่ง........

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ถูกต้อง และระบุเหตุผล
ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งลายเซ็น
และตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน

นายอนุมัติ จัดให้
(นายอนุมัติ จัดให้)
สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
วันที่
วันที่ทาการขนย้ายสินค้า
25 ก.ย. 57
ทะเบียนรถ
ทะเบียนรถทื่ทาการขนย้ายสินค้า
จน 123
ชื่อสินค้าและชนิด ชื่อสินค้าและชนิดสินค้าที่ขนย้าย
Bollden (12V.11P)
ขนาดหรือแบบหรือ แบบหรือขนาดหรือรุ่นของสินค้าที่ขน 1000 MAH
รุ่น
ย้าย
จานวนสินค้า
จานวนสินค้าที่ขนย้าย
100 ชุด
(หน่วย)
คงเหลือ
จานวนสินค้าที่คงเหลือหลังจากการ ขนย้าย
ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ ลงชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี
แท๊กซิเออร์
เสียภาษี

