คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-28 แบบคาขอยกเว้นหรือคืนภาษี สาหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนาเข้าไปในเขต
ปลอดอากร
หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล
1. สาหรับ 1.1
เจ้าพนักงาน

2. สาหรับผู้
ส่งออก

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

2.1

ชื่อผู้ส่งออก

2.2
2.3

ความหมาย

การบันทึกเลขทะเบียนรับ 54321100303001
ของหน่วยงานตามลาดับการ
รับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลาดับที่
1 สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
22 ก.ย. 2557

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ทา
การส่งออกสินค้าแบตเตอรี่
เป็น ( ) ผู้ประกอบ
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10
อุตสาหกรรม เลขที่.....
หลัก ของโรงอุตสาหกรรม
( ) ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ เป็นผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ
…..

2.4

ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่

2.5

( ) นิติบุคคลที่ได้ซื้อหรือ
ได้รับสินค้าจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเป็นทอดแรก

2.6
2.7

( ) บุคคลที่มิได้ซื้อหรือรับ
สินค้าจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเป็นทอดแรก
สถานที่ตั้งเลขที่

2.8

ตรอก/ซอย

2.9

ถนน

ตัวอย่างข้อมูล

นายวิเศษ ศักดิ์เสนีย์
-

(/) ผู้ได้รับมอบอานาจ
จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมชื่อ
นายถ่าน ไฟแรง
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 2557016776
หลัก ของโรงอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออก ให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
บุคคลที่มิได้ซื้อหรือรับสินค้า จากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เป็นทอดแรก
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้าน
ของของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตรอกหรือซอยใน
ทะเบียนบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของ -

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

2.10

ตาบล/แขวง

2.11

อาเภอ/เขต

2.12

จังหวัด

2.13

รหัสไปรษณีย์

2.14

โทรศัพท์

2.15
2.16

ขอนาสินค้าออกจาก
( ) โรงอุตสาหกรรมชื่อ
( ) คลังสินค้าทัณฑ์บน

2.17

( ) สถานที่เก็บสินค้า

2.18

สถานที่ตั้งเลขที่

2.19

ตรอก/ซอย

2.20

ถนน

2.21

ตาบล/แขวง

2.22

อาเภอ/เขต

ความหมาย
ทีอ่ ยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตาบลหรือแขวงใน
ทะเบียนบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
ชื่ออาเภอหรือเขตใน
ทะเบียนบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ส่งออก
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้าน
ของทีอ่ ยู่ผู้ส่งออก
เลขรหัสไปรษณีย์ในทะเบียน
บ้านของทีอ่ ยู่ผู้ส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ของผู้ส่งออก
ชื่อโรงอุตสาหกรรมที่ขอนา
สินค้าออก
ขอนาสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ขอนาสินค้าออกจากสถานที่
เก็บสินค้า
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้าน
ของสถานที่นาสินค้าออก
ชื่อตรอกหรือซอยใน
ทะเบียนบ้านของสถานที่นา
สินค้าออก
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของ
สถานที่นาสินค้าออก
ชื่อตาบลหรือแขวงใน
ทะเบียนบ้านของสถานที่นา
สินค้าออก
ชื่ออาเภอหรือเขตใน
ทะเบียนบ้านของสถานที่นา

ตัวอย่างข้อมูล
(/)สถานที่เก็บสินค้า
บริษัท ใหม่เทรดดิ้ง
จากัด
337
หนองละลอก
บ้านค่าย

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

2.23

จังหวัด

2.24

รหัสไปรษณีย์

2.25

โทรศัพท์

2.26

เพื่อ ( ) ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
( ) เพื่อนาเข้าเขตปลอด
อากร
โดย ( ) ขอยกเว้นภาษี

2.27
2.28

2.29

2.32

( ) ขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้
แล้ว เลขที่
เล่มที่
จานวนเงิน
ลาดับ

2.33

รายการ

2.34

จานวน (หน่วย)

2.35

มูลค่าสินค้า (บาท)

2.30
2.31

ความหมาย
สินค้าออก
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้าน
ของสถานที่นาสินค้าออก
เลขรหัสไปรษณีย์ของใน
ทะเบียนบ้านของสถานที่นา
สินค้าออก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ของสถานที่นาสินค้าออก
เพื่อส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อนาสินค้าเข้าเขตปลอด
อากร
ประเภทของการ คืน/ยกเว้น
ภาษี
*หมายเหตุ สามารถมี
ใบเสร็จรับเงินหลายใบได้
ขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว
เลขที่
ขอคืนภาษี เล่มที่
จานวนเงิน
ลาดับรายการที่ขอยกเว้น
หรือคืนภาษี
ชื่อตราสินค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าหลักของ
สินค้าที่ต้องการขอ ยกเว้น
หรือคืน ภาษี
จานวนของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ที่ต้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี
มูลค่ารวมของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ทีต่ ้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
ระยอง
21120
038-239400
(/) ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
-

(/) ขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้
แล้ว เลขที่ 333
5
3357.50
1
แบตเตอรี่แห้งสาหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
100 แพค
33,575

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
2.36

2.37

ชื่อข้อมูล
จานวนภาษี บาท*

จานวนภาษี สต.*

2.38

รวมทั้งสิ้น

2.39
2.40
2.41

สินค้าที่ขอ ( ) ยกเว้นภาษี
( ) คืนภาษี
ขออนุญาต ( ) ทา
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี ดังนี้

2.42

( ) ไม่ทาเครื่องหมายแสดง

ความหมาย
จานวนเงินภาษีสรรพสามิต
รวมในหน่วยบาทไม่รวมเศษ
สตางค์ของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ทีต่ ้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี
*หมายเหตุ ควรจะเปลี่ยน
ป้ายกากับเป็น จานวนภาษี
สรรพสามิตเพื่อป้องกันการ
สับสนกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
มหาดไทย
จานวนเงินภาษีสรรพสามิต
รวมที่เป็นเศษ สตางค์ ของ
รายการสินค้าแบตเตอรี่ ที่
ต้องการขอ ยกเว้นหรือคืน
ภาษี
*หมายเหตุ ควรจะเปลี่ยน
ป้ายกากับเป็น จานวนภาษี
สรรพสามิตเพื่อป้องกันการ
สับสนกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
มหาดไทย
จานวนรวมของเงินภาษี
สรรพสามิตของทุกรายการ
สินค้าแบตเตอรี่ทตี่ ้องการขอ
ยกเว้นหรือคืน ภาษี
สินค้าที่ขอ ยกเว้นภาษี
สินค้าที่ขอ คืนภาษี
สินค้าที่ขอ ยกเว้นหรือคืน
ภาษี ขออนุญาตทา
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี
สินค้าที่ขอ ยกเว้นหรือคืน

ตัวอย่างข้อมูล
3,357

00

3,357.00

(/) คืนภาษี
-

(/) ไม่ทาเครื่องหมาย

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล
การขอยกเว้นหรือคืนภาษี

2.43

Invoice เลขที่

2.44

ให้แก่

2.45

ณ

2.46

เพื่อส่งออกไปยังประเทศ/
เขตปลอดอากร

2.47

ทางด่านศุลกากร

2.48

จังหวัด

2.49

โดยทาง

2.50

ตามเส้นทาง

2.51
2.52
2.53
2.54

ภายในวันที่
เดือน
ปี
ได้แนบหลักฐานรวม...ฉบับ

ความหมาย
ภาษี ขออนุญาตไม่ทา
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี
เลขใบแจ้งหนี้ที่มีรายการ
สินค้าที่ขอ ยกเว้นหรือคืน
ภาษี ที่ผู้ส่งออกได้ทาการ
ขายสินค้าให้กับลูกค้า
*หมายเหตุ ในทางปฏิบัติ
สามารถมีได้หลาย invoice
แต่แบบยังไม่รองรับ
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้
ส่งออกได้ทาการขายสินค้า
ให้
ชื่อเมืองปลายทาง ที่เป็น
จุดหมายปลายทางของ
สินค้า
ชื่อประเทศ หรือ ชื่อเขต
ปลอดอากร ที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของสินค้า
ชื่อด่านศุลกากร ที่ผู้ส่งออก
ทาการส่งสินค้าออก
ชื่อจังหวัดที่ด่านศุลกากร
นั้นตั้งอยู่
ชื่อประเภทของยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ชื่อเส้นทางในประเทศที่ใช้
ในการขนส่งสินค้าไปยังด่าน
ศุลกากร
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ช้าสุด
ที่จะทาการส่งออกสินค้า
จานวนเอกสารแบบท้าย

ตัวอย่างข้อมูล
แสดงการขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี
Ms2222

บริษัท พาวเวอร์โมบาย
จากัด
Japan
JAKATA, INDONESIA
แหลมฉบัง
ชลบุรี
เรือ
ชลบุร-ี อินโดนีเซีย
25 กันยายน 2557
10

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
2.55

3. การ
รับรองการ
ส่งออก

2.56
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

(ฉบับ) ที่แนบมากับแบบ
ลงชื่อ.......ผู้ส่งออก
ลงชื่อพร้อมลายเซ็นผู้
(.........................)
ส่งออก
วันที่
วันที่ยื่นเอกสาร
สินค้าที่ขอ ( ) ยกเว้นภาษี สินค้าที่ขอยกเว้นภาษี
( ) คืนภาษี
สินค้าที่ขอคืนภาษี
ได้ส่งออกไปนอก
ได้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร/นาเข้าไปใน ราชอาณาจักร/นาเข้าไปใน
เขตปลอดอากรเรียบร้อย เขตปลอดอากรเรียบร้อย
แล้วตามหลักฐานการ
แล้วตามหลักฐานการรับรอง
รับรองการส่งสินค้าออก
การส่งสินค้าออกนอก
นอกราชอาณาจักร ของ
ราชอาณาจักร ของสินค้าขา
สินค้าขาออกเลขที่
ออกเลขที่
ลงวันที่
วัน เดือน ปี ที่ส่งออก
เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ...........ผูส้ ่งออก
ลงชื่อผู้ส่งออกพร้อมลายเซ็น
(.........................)
ในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วันที่ยื่นเอกสาร

ตัวอย่างข้อมูล
นายวิเศษ ศักดิ์เสนีย์
(นายวิเศษ ศักดิ์เสนีย์)
25 ก.ย. 2557
(/) คืนภาษี
A1234567891234

23 กันยายน 2557
นายวิเศษ ศักดิ์เสนีย์
(นายวิเศษ ศักดิ์เสนีย์)
25 กันยายน 2557

