คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-28/1 แบบคาขอยกเว้น สาหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากร
โดยจะนาไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
1. สาหรับเจ้า
พนักงาน

2. สาหรับผู้
ส่งออก

ลาดับ
ข้อมูล
1.1

ทะเบียนรับเลขที่

1.2
1.3

วัน เดือน ปี ที่รับ
เจ้าพนักงานผู้รับ

2.1

ชื่อผู้ส่งออก

2.2

เป็น :  ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
 ผู้ได้รับมอบ
อานาจจากผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรมชื่อ
ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่

2.3

2.4

2.5

2.6

ชื่อข้อมูลหลัก

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ที่ทา
การส่งออกสินค้าแบตเตอรี่
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10
หลัก ของโรงอุตสาหกรรม

000386

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่
มอบอานาจ

-

3 พ.ค. 2556
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการสรรพสามิต
ชานาญการ)
นายปีใหม่ ยั่งยืน
2540-042XX-X

เลขทะเบียนสรรพสามิต 10
หลัก ของโรงอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มอบ
อานาจ
( ) นิติบุคคลที่ได้ซื้อ นิติบุคคลที่ได้ซื้อหรือได้รับ
หรือได้รับสินค้าจาก สินค้าจากผู้ประกอบ
ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเป็นทอดแรก
อุตสาหกรรมเป็น
ทอดแรก
( ) บุคคลที่มิได้ซื้อ บุคคลทีมิได้ซื้อหรือรับสินค้า -

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16

2.17

ชื่อข้อมูลหลัก

ความหมาย

หรือรับสินค้าจากผู้ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ประกอบ
เป็นทอดแรก
อุตสาหกรรมเป็น
ทอดแรก
สถานที่ตั้งเลขที่
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
ผู้ส่งออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของผู้ส่งออก
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้
ส่งออก
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของผู้ส่งออก
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของผู้ส่งออก
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของ
ผู้ส่งออก
รหัสไปรษณีย์
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของผู้ส่งออก
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของผู้ส่งออก
ขอนาสินค้าออก
ประเภทและชื่อของสถานที่ที่
จาก : ( ) โรงงาน ต้องการนาสินค้าแบตเตอรี่
อุตสาหกรรมชื่อ
ออก
โดยระบุได้เพียงหนึ่งประเภท
เท่านั้น และต้องระบุชื่อของ
สถานที่นั้นๆ
( ) คลังสินค้าทัณฑ์ ประเภทและชื่อของสถานที่ที่
บนชื่อ
ต้องการนาสินค้าออก
โดยระบุได้เพียงหนึ่งประเภท
เท่านั้น และต้องระบุชื่อของ
สถานที่นั้นๆ
สถานที่ตั้งเลขที่
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
สถานที่นาสินค้าออก

ตัวอย่างข้อมูล

111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX
บริษัท โอโซน (ประเทศ
ไทย) จากัด

-

111/1

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
2.18

ชื่อข้อมูลหลัก
ตรอก/ซอย

2.19

ถนน

2.20

ตาบล/แขวง

2.21

อาเภอ/เขต

2.22

จังหวัด

2.23

รหัสไปรษณีย์

2.24

โทรศัพท์

2.25
2.26

ไปเก็บไว้ที่สถานที่
เก็บสินค้าชื่อ
สถานที่ตั้งเลขที่

2.27

ตรอก/ซอย

2.28

ถนน

2.29

ตาบล/แขวง

2.30

อาเภอ/เขต

2.31

จังหวัด

2.32

รหัสไปรษณีย์

ความหมาย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของสถานที่นาสินค้าออก
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของ
สถานที่นาสินค้าออก
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของสถานที่นาสินค้าออก
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของสถานที่นาสินค้าออก
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของ
สถานที่นาสินค้าออก
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของสถานที่นา
สินค้าออก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของสถานที่นาสินค้าออก
ชื่อสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอ
การส่งออก
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บสินค้า
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บสินค้า
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บสินค้า
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของสถานทีเ่ ก็บ
สินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX
บริษัท โอโซน จากัด
14/30
สุขาภิบาล3
บ้านบึง
ชลบุรี
21002

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
2.33

โทรศัพท์

2.34
2.35

ลาดับ
รายการ

2.36

จานวน (หน่วย)

2.37

มูลค่าสินค้า (บาท)

2.38

จานวนภาษี :
(บาท*)

2.39

ชื่อข้อมูลหลัก

จานวนภาษี :
(สต.*)

ความหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของสถานที่เก็บสินค้า
ลาดับของสินค้าแต่ละรายการ
ชื่อชนิดสินค้า เครื่องหมาย
การค้าหลัก เครื่องหมาย
การค้ารอง รุ่นที่ใช้ใน
ท้องตลาด ของแบตเตอรี่ที่
ต้องการขอ ยกเว้นหรือคืน
ภาษีซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้
ในแบบแจ้งราคาขาย ภษ. 0144
จานวนของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ที่ต้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี
มูลค่ารวมของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ทีต่ ้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี
จานวนเงินภาษีสรรพสามิต
รวมในหน่วยบาทไม่รวมเศษ
สตางค์ของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ทีต่ ้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
036-648-XXX
-

-

*หมายเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้าย
กากับเป็น จานวนภาษี
สรรพสามิตเพื่อป้องกันการ
สับสนกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
มหาดไทย
จานวนเงินภาษีสรรพสามิต
รวมที่เป็นเศษ สตางค์ ของ
รายการสินค้าแบตเตอรี่ ที่
ต้องการขอ ยกเว้นหรือคืน
ภาษี

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลหลัก

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

2.45

*หมายเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้าย
กากับเป็น จานวนภาษี
สรรพสามิตเพื่อป้องกันการ
สับสนกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
มหาดไทย
จานวนภาษี รวม
จานวนรวมของเงินภาษี
ทั้งสิ้น
สรรพสามิตของทุกรายการ
สินค้าแบตเตอรี่ทตี่ ้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี
สินค้าที่ขอยกเว้น ระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ FOX EXPORT
ภาษีนี้ ขออนุญาต : แสดงการขอยกเว้นหรือคืน
( ) ทาเครื่องหมาย ภาษี หรือ ขออนุญาตไม่ทา
แสดงการขอยกเว้น เครื่องหมายดังกล่าว
หรือคืนภาษี
( ) ไม่ทา
ระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ เครื่องหมายแสดง แสดงการขอยกเว้นหรือคืน
การขอยกเว้นหรือ ภาษี หรือ ขออนุญาตไม่ทา
คืนภาษี
เครื่องหมายดังกล่าว
สินค้าตามรายการ ชื่อประเภทของยานพาหนะที่ รถบรรทุก 6 ล้อ
เบื้องต้นจะขนส่ง
ใช้ในการขนส่งสินค้า
โดยทาง
ตามเส้นทาง
ชื่อเส้นทางในประเทศที่ใช้ใน ถนนสุขุมวิท
การขนส่งสินค้าไปยังด่าน
ศุลกากร
ภายในวันที่
วันที่จะทาการส่งออกสินค้า 7 พ.ค. 2556

2.46

พ.ศ.

2.48

ได้แนบหลักฐาน
รวม
ลงชื่อ
(...................)

2.40

2.41

2.42

2.43
2.44

2.49

ปีที่ช้าสุดที่จะทาการส่งออก
สินค้า
จานวนเอกสารแบบท้าย
(ฉบับ) ที่แนบมากับแบบ
ลงชื่อผู้ส่งออกพร้อมลายเซ็น
ในวงเล็บชัดเจน

1
นายปีใหม่ ยั่งยืน
16 พ.ค. 2556

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
3.ข.การ
ตรวจสอบของ
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

ลาดับ
ข้อมูล
2.50
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

ชื่อข้อมูลหลัก

ความหมาย

วันที่
วันที่ยื่นเอกสาร
( ) โรงอุตสาหกรรม เจ้าพนักงานได้ตรวจสอบ
สินค้าที่นาออกจากโรง
อุตสาหกรรม
( ) คลังสินค้าทัณฑ์ เจ้าพนักงานได้ตรวจสอบ
บน
สินค้าที่นาออกจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
จังหวัด
จังหวัดที่ตั้งของสรรพสามิต
พื้นที่
เมื่อวันที่
วันที่เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ
เดือน
เดือนที่เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.
พ.ศ. ที่เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ
ปรากฏว่า
ผลการตรวจสอบจากเจ้า
พนักงาน
ลงชื่อ.....
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
(................)
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ลงชื่อ.....
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
(................)
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ลงชื่อ.....
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
(................)
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
จังหวัด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
ตรวจสอบ ที่นาเข้าเก็บที่
สถานที่เก็บสินค้าจังหวัด
เมื่อวันที่
วันที่เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ
เดือน
เดือนที่เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ

ตัวอย่างข้อมูล
(/) โรงอุตสาหกรรม
ระยอง
7 พ.ค. 2556
ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
นางชมพู มะเหมี่ยว
นางบุญรอด แซ่อึง
นางสาวมะนาว ดวงดี
ชลบุรี
7 พ.ค. 2556
ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
นายนภดล จันเที่ยง
นายพิรัช เลิศอุดม
นายศุภชัย หาญกล้า

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
3.14

พ.ศ.

3.15

ปรากฏว่า

3.16

ลงชื่อ.....
(................)

พ.ศ. ที่เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบจากเจ้า
พนักงาน
ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน

3.17

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

ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน

3.18

ชื่อข้อมูลหลัก

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล
000386
3 พ.ค. 2556
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการสรรพสามิต
ชานาญการ)
นายปีใหม่ ยั่งยืน
2540-042XX-X

