คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-28/1 แบบคาขอยกเว้น สาหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขต
ปลอดอากร โดยจะนาไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
หมวด
ลาดับ
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
1. สาหรับ 1.1
เจ้า
พนักงาน
1.2
1.3

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

ทะเบียนรับ
เลขที่

การบันทึกเลขทะเบียนรับ
ของหน่วยงานตามลาดับ
การรับหนังสือ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
แบบฟอร์ม
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทา
การรับแบบฟอร์มและมี
ชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคล ผู้ที่
จะทาการส่งออก
ประเภทของผู้ส่งออก ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
(ต้องระบุเลขทะเบียน
สรรพสามิต)

2334

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

240066

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

วัน เดือน ปี ที่
รับ
เจ้าพนักงาน
ผู้รับ

2.1

ชื่อผู้ส่งออก

2.2

เป็น ( ) ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ทะเบียน
สรรพสามิต
เลขที่
เป็น ( ) ผู้ได้รับ
รับมอบอานาจ
จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมชื่อ
...

2.3

2.4

ประเภทของผู้ส่งออก ผู้
ได้รับรับมอบอานาจจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
(ต้องระบุชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและเลข
ทะเบียนสรรพสามิตของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม)
เป็น ( ) ผู้ได้รับ ประเภทของผู้ส่งออก ผู้
รับมอบอานาจ ได้รับรับมอบอานาจจากผู้

นายกฤตพร
ศรีศิริ

บริษัท ไทย
เครื่องดื่ม จากัด
2554035861

ข้อมูลผู้ส่งออก
ข้อมูลผู้ส่งออก

ข้อมูลผู้ส่งออก

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ทะเบียน
สรรพสามิต
เลขที่
2.5 เป็น ( ) นิติ
บุคคลที่ได้ซื้อ
หรือได้รับสินค้า
จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
เป็นทอดแรก
2.6 เป็น ( ) บุคคล
ทีมิได้ซื้อหรือรับ
สินค้าจากผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
เป็นทอดแรก
2.7 สถานที่ตั้งเลขที่
2.8

ตรอก/ซอย

2.9

ถนน

2.10

ตาบล/แขวง

2.11

อาเภอ/เขต

2.12

จังหวัด

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ตัวอย่างข้อมูล

ประกอบอุตสาหกรรม
(ต้องระบุชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและเลข
ทะเบียนสรรพสามิตของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม)
ประเภทของผู้ส่งออก นิติ
บุคคลที่ได้ซื้อหรือได้รับ
สินค้าจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเป็นทอด
แรก

ข้อมูลผู้ส่งออก

ประเภทของผู้ส่งออก
คคลทีมิได้ซื้อหรือรับ
สินค้าจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเป็นทอด
แรก
เลขที่บ้าน ของที่อยู่ของผู้
ส่งออก
ชื่อ ตรอก/ซอย ของที่อยู่
ของผู้ส่งออก
ชื่อ ถนน ของที่อยู่ของผู้
ส่งออก
ชื่อ ตาบล/แขวง ของที่
อยู่ของผู้ส่งออก
ชื่อ อาเภอ/เขต ของที่อยู่
ของผู้ส่งออก
ชื่อ จังหวัด ของที่อยู่ของ
ผู้ส่งออก

กลุ่มข้อมูลหลัก

ข้อมูลผู้ส่งออก

111

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

-

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

สุขาภิบาล2

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

ห้วยใหญ่

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

บางละมุง

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

ชลบุรี

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
2.13 รหัสไปรษณีย์
2.14
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

ความหมายของข้อมูล
หลัก

หมายเลขรหัสไปรษณีย์
ของที่อยู่ของผู้ส่งออก
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
ขอนาสินค้าออก ประเภทและชื่อของ
จาก ( )
สถานที่ที่ต้องการนา
โรงงาน
สินค้าออก
อุตสาหกรรมชื่อ
ขอนาสินค้าออก ประเภทและชื่อของ
จาก ( )
สถานที่ที่ต้องการนา
คลังสินค้าทัณฑ์ สินค้าออก
บนชื่อ
สถานที่ตั้งเลขที่ เลขที่บ้าน ของสถานที่ที่
ต้องการนาสินค้าออก
ตรอก/ซอย
ชื่อ ตรอก/ซอย ของ
สถานที่ที่ต้องการนา
สินค้าออก
ถนน
ชื่อ ถนน ของสถานที่ที่
ต้องการนาสินค้าออก
ตาบล/แขวง
ชื่อ ตาบล/แขวง ของ
สถานที่ที่ต้องการนา
สินค้าออก
อาเภอ/เขต
ชื่อ อาเภอ/เขต ของ
สถานที่ที่ต้องการนา
สินค้าออก
จังหวัด
ชื่อ จังหวัด ของสถานที่ที่
ต้องการนาสินค้าออก
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขรหัสไปรษณีย์
ของสถานที่ที่ต้องการนา

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

20150

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

038-239400

ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งออก

บริษัท ไทย
เครื่องดื่ม จากัด

ข้อมูลสถานที่นา
สินค้าออก

ข้อมูลสถานที่นา
สินค้าออก

111
-

สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก

บางละมุง

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก

ชลบุรี

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก

20150

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม

ความหมายของข้อมูล
หลัก
สินค้าออก
หมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ของสถานที่ที่
ต้องการนาสินค้าออก
ชื่อสถานที่เก็บสินค้า

3.10

โทรศัพท์

3.11

ไปเก็บไว้ที่
สถานที่เก็บ
สินค้าชื่อ
สถานที่ตั้งเลขที่ เลขที่บ้าน ของสถานที่ที่
ต้องการเก็บสินค้า
ตรอก/ซอย
ชื่อ ตรอก/ซอย ของ
สถานที่ที่ต้องการเก็บ
สินค้า
ถนน
ชื่อ ถนน ของสถานที่ที่
ต้องการเก็บสินค้า
ตาบล/แขวง
ชื่อ ตาบล/แขวง ของ
สถานที่ที่ต้องการเก็บ
สินค้า
อาเภอ/เขต
ชื่อ อาเภอ/เขต ของ
สถานที่ที่ต้องการเก็บ
สินค้า
จังหวัด
ชื่อ จังหวัด ของสถานที่ที่
ต้องการเก็บสินค้า
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขรหัสไปรษณีย์
ของสถานที่ที่ต้องการเก็บ
สินค้า
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ของสถานที่ที่
ต้องการเก็บสินค้า
ลาดับ

3.12
3.13

3.14
3.15

3.16

3.17
3.18

3.19

4.1

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

038-239400

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
นาสินค้าออก

บริษัท เอบีซี
จากัด

ข้อมูลสถานที่เก็บ
สินค้า

23

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า

ทุ่งสุขลา

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า

ศรีราชา

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า

ชลบุรี

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า
ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า

20230

ข้อมูลที่อยู่สถานที่
เก็บสินค้า
1

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
4.2 รายการ

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

จานวน(หน่วย)
[จานวน]
[หน่วยสินค้า]
[หน่วยขนาด]
มูลค่าสินค้า
(บาท)

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

น้าอัดลมตราไทย
เครื่องดื่ม 250
CC.
จานวนของรายการสินค้า 38,500 ขวด
ข้อมูลการขอ
ที่ต้องการขอ คืน/ยกเว้น
ยกเว้นภาษี/ ข้อมูล
ภาษี
การขอคืนภาษี

มูลค่ารวมของรายการ
300,300.00
สินค้าที่ต้องการขอ คืน/
ยกเว้น ภาษี
จานวนภาษี
จานวนเงินภาษี
66,066
บาท
สรรพสามิตรวมในหน่วย
บาทไม่รวมเศษสตางค์
ของรายการสินค้า ที่
ต้องการขอ คืน/ยกเว้น
ภาษี
จานวนภาษี สต. จานวนเงินภาษี
สรรพสามิตรวมที่เป็นเศษ
สตางค์ ของรายการสินค้า
ที่ต้องการขอ คืน/ยกเว้น
รวมทั้งสิ้น
300,300.00
(มูลค่าสินค้า)
จานวนภาษี
จานวนรวมของเงินภาษี 66,066
รวมทั้งสิ้น บาท สรรพสามิตของทุก
รายการสินค้าที่ต้องการ
ขอคืน/ยกเว้นภาษี
จานวนภาษี
จานวนรวมของเงินภาษี รวมทั้งสิ้น
สรรพสามิตของทุก
สตางค์
รายการสินค้าที่ต้องการ

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี/ ข้อมูล
การขอคืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี/ ข้อมูล
การขอคืนภาษี

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี/ ข้อมูล
การขอคืนภาษี

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี/ ข้อมูล
การขอคืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี/ ข้อมูล
การขอคืนภาษี

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

"FOR EXPORT
ONLY"

ข้อมูลของ
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี

ขอคืน/ยกเว้นภาษี
5.1
5.2
5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

สินค้าที่ขอ ( )
ยกเว้นภาษี
สินค้าที่ขอ ( )
คืนภาษี
ขออนุญาต ( )
ทาเครื่องหมาย
แสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืน
ภาษี ดังนี้
ขออนุญาต ( )
ไม่ทา
เครื่องหมาย
แสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ได้ตกลงขาย
สินค้าตาม
รายการข้างต้น
ตามใบ Invoice
เลขที่

ให้แก่ [ขาย
สินค้าตาม
รายการให้แก่]
ณ

ระบุลักษณะของ
เครื่องหมายที่แสดงการ
ขอยกเว้นภาษีหรือคืน
ภาษี
อขออนุญาตไม่ทา
เครื่องหมายดังกล่าว

ข้อมูลของ
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี

หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่มี
รายการสินค้าที่ขอ คืน/
ยกเว้น ภาษีที่ผู้ส่งออกได้
ทาการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้า *หมายเหตุ
สามารถมีได้หลาย
invoice
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคล ที่ผู้ AAA
ส่งออกได้ทาการขาย
Supermarket
สินค้าให้
ชื่อเมืองปลายทาง ที่เป็น Myanmar
จุดหมายปลายทางของ
สินค้า

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า
ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
6.4 เพือ่ ส่งออกไป
ยังประเทศ/เขต
ปลอดอากร
6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

8.1l

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ชื่อประเทศ หรือ ชื่อเขต
ปลอดอากร ที่เป็น
จุดหมายปลายทางของ
สินค้า
ทางด่าน
ชื่อด่านศุลกากร ที่ผู้
ศุลกากร [ด่านศุ ส่งออกทาการส่ง
ลการกร/เขต
สินค้าออก
ปลอดอากร]
จังหวัด
ชื่อจังหวัดที่ด่านศุลกากร
นั้นตั้งอยู่
โดยทาง
ชื่อประเภทของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้า
ตามเส้นทาง
ชื่อเส้นทางในประเทศที่
ใช้ในการขนส่งสินค้าไป
ยังด่านศุลกากร
ภายในวันที่
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ช้า
[ส่งออกภายใน สุดที่จะทาการส่งออก
วันที่]
สินค้า
เดือน
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ช้า
สุดที่จะทาการส่งออก
สินค้า
พ.ศ.
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ช้า
สุดที่จะทาการส่งออก
สินค้า
ได้หลักฐานแนบ จานวนเอกสารแนบท้าย
รวม [จานวน
(ฉบับ) ที่แนบมากับ
เอกสารแนบ] แบบฟอร์ม
ลงชื่อ...(...)
ผู้ส่งออก

ตัวอย่างข้อมูล
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Myanmar

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

ระนอง

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

ระนอง

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า
ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

เรือ

ระนองMyanmar

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

15

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

ก.พ.

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

2549

ข้อมูลการขอ
ส่งออกสินค้า

2

รายการเอกสาร
แนบกับแบบฟอร์ม

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
8.2 วันที่
9.1 สินค้าที่ขอ ( )
ยกเว้นภาษี
9.2 สินค้าที่ขอ ( )
คืนภาษี
9.3 หลักฐานการ
รับรองการส่ง
สินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร
ของสินค้าขา
ออกเลขที่
9.4 ลงวันที่
9.5 เดือน
9.6 พ.ศ.
9.7 ลงชื่อ...(...)
9.8 วันที่

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

