คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-28/1 คำขอยกเว้นภำษีสำหรับสินค้ำที่ส่งออกนอกรำช อำณำจักร หรือนำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร โดยจะนำไป
เก็บพักไว้ที่สถำนที่เก็บสินค้ำ
หมวดข้อมูลตำม ลำดับ
แบบ
ข้อมูล
1. สำหรับเจ้ำ
1.1
พนักงำน

2. สำหรับผู้
ส่งออก

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ควำมหมำย
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมี
ชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

1.2
1.3

วัน เดือน ปี ที่รับ
เจ้ำพนักงำนผู้รับ

2.1

ชื่อผู้ส่งออก

2.2

เป็น : ( ) ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
ทะเบียนสรรพสำมิต
เลขที่
( ) ผู้ได้รับมอบ
ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่มอบอำนำจ
อำนำจจำกผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรมชื่อ
ทะเบียนสรรพสำมิต เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของโรง
เลขที่
อุตสำหกรรมของผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่
มอบอำนำจ
( ) นิติบุคคลที่ได้ซื้อ นิติบุคคลที่ได้ซื้อหรือได้รับสินค้ำจำกผู้
หรือได้รับสินค้ำจำก ประกอบอุตสำหกรรมเป็นทอดแรก
ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมเป็น
ทอดแรก
( ) บุคคลที่มิได้ซื้อ
บุคคลทีมิได้ซื้อหรือรับสินค้ำจำกผู้ประกอบ
หรือรับสินค้ำจำกผู้ อุตสำหกรรมเป็นทอดแรก
ประกอบ
อุตสำหกรรมเป็น
ทอดแรก
สถำนที่ตั้งเลขที่
บ้ำนเลขที่ของผู้ส่งออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของผู้ส่งออก

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ที่ทำกำรส่งออก
สินค้ำ
เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของโรง
อุตสำหกรรม

ตัวอย่ำงข้อมูล
000386
29 มกรำคม 2535
นำงสวัสดี มีสุข
(นักวิชำกำร
สรรพสำมิตชำนำญ
กำร)
นำยปีใหม่ ยั่งยืน
2540-042XX-X

-

-

-

111/1
-

หมวดข้อมูลตำม
แบบ

ลำดับ
ข้อมูล
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16

2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

ชื่อข้อมูล
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ควำมหมำย

ชื่อถนนของผู้ส่งออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของผู้ส่งออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของผู้ส่งออก
ชื่อจังหวัดของผู้ส่งออก
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของผู้
ส่งออก
โทรศัพท์
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
ขอนำสินค้ำออกจำก ประเภทและชื่อของสถำนที่ที่ต้องกำรนำ
: ( ) โรงงำน
สินค้ำออก
อุตสำหกรรมชื่อ
โดยระบุได้เพียงหนึ่งประเภทเท่ำนั้น และ
ต้องระบุชื่อของสถำนที่นั้นๆ
( ) คลังสินค้ำทัณฑ์ ประเภทและชื่อของสถำนที่ที่ต้องกำรนำ
บนชื่อ
สินค้ำออก
โดยระบุได้เพียงหนึ่งประเภทเท่ำนั้น และ
ต้องระบุชื่อของสถำนที่นั้นๆ
สถำนที่ตั้งเลขที่
บ้ำนเลขที่ของสถำนที่นำสินค้ำออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของสถำนที่นำสินค้ำออก
ถนน
ชื่อถนนของสถำนที่นำสินค้ำออก
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของสถำนที่นำ
สินค้ำออก
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของสถำนที่นำสินค้ำออก
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของสถำนที่นำสินค้ำออก
รหัสไปรษณีย์
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของ
สถำนที่นำสินค้ำออก
โทรศัพท์
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนที่
นำสินค้ำออก
ไปเก็บไว้ที่สถำนที่
ชื่อสถำนที่เก็บสินค้ำเพื่อรอกำรส่งออก
เก็บสินค้ำชื่อ
สถำนที่ตั้งเลขที่
บ้ำนเลขที่ของสถำนที่เก็บสินค้ำ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของสถำนที่เก็บสินค้ำ
ถนน
ชื่อถนนของสถำนที่เก็บสินค้ำ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของสถำนที่เก็บสินค้ำ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของสถำนที่เก็บสินค้ำ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของสถำนที่เก็บสินค้ำ
รหัสไปรษณีย์
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของ
สถำนทีเ่ ก็บสินค้ำ

ตัวอย่ำงข้อมูล
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX
บริษัท พรม (ประเทศ
ไทย) จำกัด
-

111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX
บริษัท เมจิก คำร์เปท
จำกัด
14/30
สุขำภิบำล3
บ้ำนบึง
ชลบุรี
21002

หมวดข้อมูลตำม
แบบ

ลำดับ
ข้อมูล
2.33

โทรศัพท์

2.34
2.35

ลำดับ
รำยกำร

2.36

จำนวน (หน่วย)

2.37

มูลค่ำสินค้ำ (บำท)

2.38

จำนวนภำษี :
(บำท*)

2.39

2.40
2.41

2.42
2.43

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนที่
เก็บสินค้ำ
ลำดับของสินค้ำแต่ละรำยกำร
ชื่อชนิดสินค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำหลัก
เครื่องหมำยกำรค้ำรอง รุ่นที่ใช้ใน
ท้องตลำด ของสินค้ำทีต่ ้องกำรขอ ยกเว้น
ภำษีซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในแบบแจ้ง
รำคำขำย ภษ. 01-44
จำนวนของรำยกำรสินค้ำที่ ต้องกำรขอ
ยกเว้น ภำษี
มูลค่ำรวมของรำยกำรสินค้ำ ทีต่ ้องกำรขอ
ยกเว้นภำษี
จำนวนเงินภำษีสรรพสำมิตรวมในหน่วย
บำทไม่รวมเศษสตำงค์ของรำยกำรสินค้ำที่
ต้องกำรขอยกเว้นภำษี

*หมำยเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้ำยกำกับเป็น
จำนวนภำษีสรรพสำมิตเพื่อป้องกันกำร
สับสนกับภำษีเก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย
จำนวนภำษี : (สต.*) จำนวนเงินภำษีสรรพสำมิตรวมที่เป็นเศษ
สตำงค์ ของรำยกำรสินค้ำทีต่ ้องกำรขอ
ยกเว้นภำษี

ตัวอย่ำงข้อมูล
036-648-XXX
พรมทอมือขนสัตว์
ยี่ห้อ AA รุ่น abc1

1 ผืน
75,759.75
15,159

15

*หมำยเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้ำยกำกับเป็น
จำนวนภำษีสรรพสำมิตเพื่อป้องกันกำร
สับสนกับภำษีเก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย
จำนวนภำษี รวม
จำนวนรวมของเงินภำษีสรรพสำมิตของทุก 16,675.07
ทั้งสิ้น
รำยกำรสินค้ำทีต่ ้องกำรขอ ยกเว้นภำษี
สินค้ำที่ขอยกเว้น
ระบุลักษณะของเครื่องหมำยที่แสดงกำร FOX EXPORT
ภำษีนี้ ขออนุญำต : ( ขอยกเว้นภำษีหรือขออนุญำตไม่ทำ
) ทำเครื่องหมำย
เครื่องหมำยดังกล่ำว
แสดงกำรขอยกเว้น
หรือคืนภำษี
( ) ไม่ทำเครื่องหมำย ระบุลักษณะของเครื่องหมำยที่แสดงกำร แสดงกำรขอยกเว้น ขอยกเว้นภำษี หรือขออนุญำตไม่ทำ
หรือคืนภำษี
เครือ่ งหมำยดังกล่ำว
สินค้ำตำมรำยกำร
ชื่อประเภทของยำนพำหนะที่ใช้ในกำร
รถบรรทุก 6 ล้อ

หมวดข้อมูลตำม
แบบ

3.ข.กำร
ตรวจสอบของ
เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิต

ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

2.44

เบื้องต้นจะขนส่งโดย
ทำง
ตำมเส้นทำง

2.45
2.46
2.47

ภำยในวันที่
เดือน
พ.ศ.

2.48

ได้แนบหลักฐำนรวม

2.49
2.50

ลงชื่อ
(...................)
วันที่

3.1

( ) โรงอุตสำหกรรม

3.2

( ) คลังสินค้ำทัณฑ์
บน
จังหวัด
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปรำกฏว่ำ

3.3
3.4
3.7
3.8

3.11

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

3.12
3.13
3.14
3.15

เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปรำกฏว่ำ

3.9
3.10

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ขนส่งสินค้ำ
ชื่อเส้นทำงในประเทศที่ใช้ในกำรขนส่ง
สินค้ำไปยังด่ำนศุลกำกร
วัน เดือน ปี จะทำกำรส่งออกสินค้ำ

ถนนสุขุมวิท
7 พ.ค. 2556

จำนวนเอกสำรแบบท้ำย (ฉบับ) ที่แนบมำ 1
กับแบบฟอร์ม
ลงชื่อผู้ส่งออกพร้อมลำยเซ็นในวงเล็บ
นำยปีใหม่ ยั่งยืน
ชัดเจน
วันที่ยื่นเอกสำร
1 พ.ค. 2556
เจ้ำพนักงำนได้ตรวจสอบสินค้ำที่นำออก
จำกโรงอุตสำหกรรม
เจ้ำพนักงำนได้ตรวจสอบสินค้ำที่นำออก
จำกคลังสินค้ำทัณฑ์บน
จังหวัดที่ตั้งของสรรพสำมิตพื้นที่
วันที่ เดือน พ.ศ. เจ้ำหน้ำที่ทำกำร
ตรวจสอบ

(/) โรงอุตสำหกรรม

ผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำพนักงำน

ตรวจสอบสินค้ำแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
นำงชมพู มะเหมี่ยว

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบฟอร์ม
และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบฟอร์ม
และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบฟอร์ม
และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบ ที่
นำเข้ำเก็บที่สถำนที่เก็บสินค้ำจังหวัด
วันที่ เดือน พ.ศ. เจ้ำหน้ำที่ทำกำร
ตรวจสอบ
ผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำพนักงำน

ระยอง
7 พ.ค. 2556

นำงบุญรอด แซ่อึง
นำงสำวมะนำว ดวงดี
ชลบุรี
7 พ.ค. 2556
ตรวจสอบสินค้ำแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง

หมวดข้อมูลตำม
แบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.16
3.17
3.18

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

ควำมหมำย
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนพร้อมทั้งตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนพร้อมทั้งตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนพร้อมทั้งตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน

ตัวอย่ำงข้อมูล
นำยนภดล จันเที่ยง
นำยพิรัช เลิศอุดม
นำยศุภชัย หำญกล้ำ

