คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภำษี ตำมมำตรำ 103
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ส่งออก

เรียน สรรพสามิต
พืน้ ที่
ชื่อ


บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่ วยงาน
ราชการ/อื่นๆ


เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน/เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่

4297

ชื่อผูส้ ง่ ออก

บ.โคมระย้า
จากัด
-

กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื
แบบ
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการร่วม
ค้าเป็ นผูย้ ่นื แบบ
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
กรณีหน่วยงานราชการ หรือ
อื่นๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น เป็ นผูย้ ่นื แบบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
หรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคลของ
ผูย้ ่นื แบบ

2 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ชลบุรี 2



-

1234567890000

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขทีส่ าขา
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (กรณี
จดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
เลขรหัสประจาบ้าน

ความหมาย
กรณีจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้ระบุเลขที่
สาขาภาษีมลู ค่าเพิม่

เลขรหัสประจาบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ เลขทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของที่
เลขที่
อยู่ผสู้ ง่ ออก
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผูส้ ง่ ออก
ห้องเลขที่
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผูส้ ง่ ออก
ชัน้ ที่
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
หมู่ท่ี
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผูส้ ง่ ออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
ถนน
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผูส้ ง่ ออก
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผูส้ ง่ ออก
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ส่งออก
Email
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูส้ ง่ ออก
เป็ น ( ) 1. ผูป้ ระกอบ ระบุเลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต
อุตสาหกรรม
กรณีผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
ทะเบียนสรรพสามิต เป็ นผูส้ ง่ ออก
เลขที่

ตัวอย่างข้อมูล
-

1234-56789-0
999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
(/) เลขที่
0115554005429

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

วัตถุประสงค์
ในการยื่น
แบบ

ชื่อข้อมูล
เป็ น ( ) 2. ผูซ้ อ้ื หรือผู้
ทีไ่ ด้รบั สินค้าทีผ่ ลิต
ในราชอาณาจักรจาก
ผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมเพือ่
ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือ
นาเข้าไปในเขต
ปลอดอากรและได้รบั
ความยินยอมจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อ... ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
เป็ น ( ) 3. บุคคลอื่น
นอกเหนือจาก 1.
และ 2.
2.1 ขอนาสินค้าออก
จาก ( ) โรง
อุตสาหกรรมชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ขอนาสินค้าออกจาก
( ) คลังสินค้าทัณฑ์
บน ชื่อ
ขอนาสินค้าออกจาก
( ) สถานทีเ่ ก็บสินค้า
ชื่อ
สถานทีต่ งั ้ เลขที่
หมู่ท่ี

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ระบุช่อื และเลขทีส่ รรพสามิต
ของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมที่
ยินยอมให้ผซู้ อ้ื หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั
สินค้าทีผ่ ลิตในราชอาณาจักร
จากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
เพือ่ ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนาเข้าไปในเขตปลอด
อากร

กรณีบุคคลอื่นเป็ นผูส้ ง่ ออก
นอกเหนือจากกรณีขา้ งต้น

-

ระบุช่อื และเลขทีท่ ะเบียน
สรรพสามิตของโรง
อุตสาหกรรมทีป่ ระสงค์นา
สินค้าออก

(/) บ.โคมระย้า
จากัด

ระบุช่อื คลังสินค้าทัณฑ์บนที่
ประสงค์นาสินค้าออก

-

ระบุช่อื สถานทีเ่ ก็บสินค้าที่
ประสงค์นาสินค้าออก

-

เลขทีข่ องทีอ่ ยู่สถานทีท่ ่ี
ประสงค์นาสินค้าออก
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่สถานทีท่ ่ี
ประสงค์นาสินค้าออก

999
9

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
เพือ่ ( ) ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
เพือ่ ( ) นาเข้าไปใน
เขตปลอดอากร
โดย ( ) ขอยกเว้น
ภาษี
โดย ( ) ขอคืนเงิน
ภาษีทไ่ี ด้เสียไว้แล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที.่ .. เล่มที.่ ..
จานวนเงิน...บาท
รายการที่
ประเภทที่
รายการสินค้า: ชื่อ
สินค้าและชนิด

ความหมาย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์นาสินค้าออก
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์นาสินค้าออก
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์นาสินค้าออก
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่สถานทีท่ ่ี
ประสงค์นาสินค้าออก
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่สถานที่
ทีป่ ระสงค์นาสินค้าออก
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์นาสินค้าออก
ประสงค์นาสินค้าออกจาก
สถานทีข่ า้ งต้นเพือ่ ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
ประสงค์นาสินค้าออกจาก
สถานทีข่ า้ งต้นเพือ่ นาเข้าไปใน
เขตปลอดอากร
กรณีขอยกเว้นภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
(/)

-

(/)

ระบุใบเสร็จรับเงินเลขที่ เล่มที่ และจานวนเงิน กรณีขอคืนเงิน
ภาษีทไ่ี ด้เสียไว้แล้ว

ลาดับรายการของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี
ประเภทสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือ
คืนภาษีตามพิกดั ภาษี
ชื่อและชนิดของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี

1
03.01
โคมระย้า
Chandelier

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

รายการสินค้า: แบบ แบบหรือรุ่นของสินค้าทีข่ อ
หรือรุ่น
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ขนาด ขนาดของสินค้าทีข่ อยกเว้น
หรือคืนภาษี
รายการสินค้า:
จานวนหน่วยของสินค้าทีข่ อ
จานวน (หน่วย)
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ราคา ราคาขายปลีกแนะนาของ
ขายปลีกแนะนา
สินค้าทีข่ อยกเว้นหรือคืนภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
มูลค่าร้อยละ
ของสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือคืน
ภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วย
ปริมาณหน่วยละ
ละของสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือ
คืนภาษี
จานวนภาษี (บาท) จานวนภาษีของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี (หน่วย
บาท)
จานวนภาษี (สต.)
จานวนภาษีของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี (หน่วย
สตางค์)
รวมทัง้ สิน้
มูลค่ารวมภาษีหน่วยบาทและ
สตางค์
สินค้าทีข่ อ ( ) ยกเว้น กรณีขอยกเว้นภาษี
ภาษี
สินค้าทีข่ อ ( ) คืน
กรณีขอคืนภาษี
ภาษี
ขออนุญาต ( ) ทา
ขออนุญาตทาเครื่อง
เครื่องหมายแสดง
เครื่องหมายแสดงการขอ
การขอยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี พร้อม
หรือคืนภาษี ดังนี้
ระบุขอ้ มูล

ตัวอย่างข้อมูล
CY-0085
36 นิ้ว
50 ชิน้
50,000.00
0

-

0

.00

0.00
(/)
(/) FOR
EXPORT ONLY

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ขออนุญาต ( ) ไม่ทา
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ได้ตกลงขายสินค้า
ตามรายการข้างต้น
ให้แก่
เพือ่ ส่งออกไปยัง
ประเทศ / เขตปลอด
อากร
ทางด่านศุลกากร/
สานักงานศุลกากร
จังหวัด
โดยทาง... ระหว่าง
วันที.่ .. ถึงวันที.่ ..

ได้แนบหลักฐานรวม
...ฉบับ
ลงชื่อ... (...)

การพิจารณา
กรณีทข่ี อ
ยกเว้นภาษี

วันที่
 เห็นควรยกเว้น
ภาษี

ความหมาย
ขออนุญาตไม่ทาเครื่อง
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
-

ระบุช่อื ผูท้ ข่ี ายสินค้าตาม
รายการข้างต้นให้

LAMP
INDUSTRIES,
LTD
ชื่อประเทศ หรือชื่อเขตปลอด JAKARTA,
อากรทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทาง INDONESIA
ชื่อด่านศุลกากรทีผ่ สู้ ง่ ออกทา
การส่งสินค้าออก
ชื่อจังหวัดทีด่ ่านศุลกากรนัน้
ตัง้ อยู่
ชื่อเส้นทางในประเทศทีใ่ ช้ใน
การขนส่งสินค้าไปยังด่าน
ศุลกากร
จานวนเอกสาร (ฉบับ) ทีแ่ นบ
มากับแบบฟอร์ม
ลงชื่อผูส้ ง่ ออก พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น
ควรยกเว้นภาษี

แหลมฉบัง
ชลบุรี
เรือ ตามเส้นทาง
ชลบุร-ี
อินโดนีเซีย 3 –
31 ส.ค. 2562
3
ปี ใหม่ ยังยื
่ น
2 พ.ค. 2562


ไม่เห็นควรยกเว้น ระบุเหตุผลกรณีทเ่ี จ้าพนักงาน ภาษี เนื่องจาก
สรรพสามิตไม่เห็นควรยกเว้น
ภาษี


หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน

วันที่

บันทึก
ตรวจสอบ
สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
 อนุ มต
ั ิ
สรรพสามิตพืน้ ทีอ่ นุมตั ิ
 ไม่อนุ มต
ั ิ
ระบุเหตุผลกรณีทส่ี รรพสามิต
เนื่องจาก
พืน้ ทีไ่ ม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าสรรพสามิตพืน้ ที่
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่
พิจารณา
รายการที่
ลาดับรายการสินค้าน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา หรือ
ยาสูบก่อนนาออกจากต้นทาง
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อและชนิดของสินค้าน้ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา หรือ
ยาสูบก่อนนาออกจากต้นทาง
แบบหรือรุ่น
แบบหรือรุ่นของสินค้าน้ ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา หรือ
ยาสูบก่อนนาออกจากต้นทาง
ขนาด
ขนาดของสินค้าน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา หรือ
ยาสูบก่อนนาออกจากต้นทาง
จานวน (หน่วย)
จานวนหน่วยของสินค้าน้ ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา หรือ
ยาสูบก่อนนาออกจากต้นทาง

ตัวอย่างข้อมูล
ธนาภัทร สม
ประสงค์ (เจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
ชานาญการ)
2 พ.ค. 2562


สิทธิ พิทกั ษ์ไทย
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
2 พ.ค. 2562
-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขทะเบียน
ยานพาหนะ
ผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: จานวน
ค่าสาร Marker

ความหมาย

เลขทะเบียนยานพาหนะทีใ่ ช้
ขนส่งสินค้าออกจากต้นทาง
เลขทีผ่ นึกดวงตรากรม
สรรพสามิต (ถ้ามี)
จานวนผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต
กรณีสนิ ค้าน้ามันดีเซลเป็ นค่า
สาร Marker (เฉลีย่ )
บันทึกเพิม่ เติม (ถ้ามี) บันทึกเพิม่ เติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบก่อนนา
ออก
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบก่อนนา
ออก
 เจ้าพนักงาน
ระบุเหตุผลทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตไม่ได้
ปลายทางไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสินค้าตาม
สินค้าสุราและยาสูบตาม
รายการตามข้อ 4.1 รายการต้นทาง
เนื่องจาก
 เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานปลายทางตรวจ
สรรพสามิตได้ตรวจ สินค้าสุราและยาสูบตาม
สินค้าตามรายการ
รายการต้นทาง แล้วปรากฏว่า
ตามข้อ 4.1 แล้ว
ถูกต้อง
ปรากฏว่า  ถูกต้อง

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้ตรวจ
สินค้าตามรายการ
ตามข้อ 4.1 แล้ว
ปรากฏว่า  ไม่
ถูกต้อง ดังนี้
รายการที่


ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เจ้าพนักงานปลายทางตรวจ
สินค้าสุราและยาสูบตาม
รายการต้นทาง แล้วปรากฏว่า
ไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ
รายละเอียด

ลาดับรายการสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อและชนิดของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
แบบหรือรุ่น
แบบหรือรุ่นของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ขนาด
ขนาดสินค้าและผลิตภัณฑ์
น้ามัน
จานวน (หน่วย)
จานวนหน่วยของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนยานพาหนะทีใ่ ช้ใน
ยานพาหนะ
การขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์
น้ามัน
ผนึกดวงตรากรม
เลขทีผ่ นึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: เลขที่
สรรพสามิต (ถ้ามี)
ผนึกดวงตรากรม
จานวนผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: จานวน สรรพสามิต
ค่าสาร Marker
กรณีสนิ ค้าน้ามันดีเซลเป็ นค่า
สาร Marker (เฉลีย่ )
บันทึกเพิม่ เติม (ถ้ามี) บันทึกเพิม่ เติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
วันที่

สาหรับผู้
ส่งออก

ความหมาย

วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตปลายทาง
ตรวจสอบ
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตปลายทาง
ตรวจสอบ
สินค้าทีข่ อ ( ) ยกเว้น สินค้าทีข่ อยกเว้นภาษี
ภาษี
สินค้าทีข่ อ ( ) คืน
สินค้าทีข่ อคืนภาษี
ภาษี
เลขที.่ .. ลงวันที.่ ..
ระบุเลขทีใ่ บขนสินค้าขาออก
เดือน... พ.ศ....
และวัน/เดือน/ปี ทอ่ี อกใบ
รายการที่
ลาดับรายการสินค้า
(สามารถทาเป็ นเอกสารแนบ
ได้กรณีช่องรายการสินค้าไม่
พอ)
ประเภทที่
ประเภทสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือ
คืนภาษีตามพิกดั อัตราภาษี
รายการสินค้า: ชื่อ
ชื่อและชนิดของสินค้าทีข่ อ
สินค้าและชนิด
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: แบบ แบบหรือรุ่นของสินค้าทีข่ อ
หรือรุ่น
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ขนาด ขนาดของสินค้าทีข่ อยกเว้น
หรือคืนภาษี
รายการสินค้า:
จานวนหน่วยของสินค้าทีข่ อ
จานวน (หน่วย)
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: ราคา ราคาขายปลีกแนะนาของ
ขายปลีกแนะนา
สินค้าทีข่ อยกเว้นหรือคืนภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

(/)
A0011560812
2 พ.ค. 2562
1

03.01
โคมระย้า
Chandelier
CY-0085
36 นิ้ว
50 ชิน้
50,000.00

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อัตราภาษี: ตาม
มูลค่าร้อยละ
อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณหน่วยละ
จานวนภาษี (บาท)

จานวนภาษี (สต.)

รวมทัง้ สิน้
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
ของสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือคืน
ภาษี
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วย
ละของสินค้าทีข่ อยกเว้นหรือ
คืนภาษี
มูลค่าภาษีของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี (หน่วย
บาท)
มูลค่าภาษีของสินค้าทีข่ อ
ยกเว้นหรือคืนภาษี (หน่วย
สตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทงั ้ สิน้ (หน่วย
บาทและสตางค์)
ลงชื่อผูส้ ง่ ออก พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ

ตัวอย่างข้อมูล
0

-

0

.00

0.00
ปี ใหม่ ยังยื
่ น
2 พ.ค. 2562

