คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-28 คำขอยกเว้นหรือคืนภำษีสำหรับสินค้ำที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือนำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร
หมวดข้อมูล
ลำดับ
ตำมแบบ ฟอร์ม ข้อมูล
1. สำหรับ เจ้ำ 1.1
พนักงำน

2. สำหรับ ผู้
ส่งออก

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

2.1

ชื่อผู้ส่งออก

2.2

เป็น ( ) ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม เลขที่
.....
( ) ผู้ได้รับมอบอำนำจ
จำกผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมชื่อ
ทะเบียนสรรพสำมิต
เลขที่
( ) นิติบุคคลที่ได้ซื้อ
หรือได้รับสินค้ำจำกผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรมเป็นทอด
แรก
( ) บุคคลที่มิได้ซื้อ
หรือรับสินค้ำจำกผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรมเป็นทอด
แรก
สถำนที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอนำสินค้ำออกจำก

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
56021100303XXX
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
1 ส.ค. 2556
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ทำกำรส่งออก
สินค้ำ
เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของโรง
อุตสำหกรรม

บริษัท พรม (ประเทศ
ไทย) จำกัด
2540-042XX-X

เป็นผู้ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมชื่อ …..

-

เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของโรง
อุตสำหกรรม
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ ของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม

-

บุคคลที่มิได้ซื้อหรือรับสินค้ำจำกผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมเป็นทอดแรก

-

บ้ำนเลขที่ของของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผู้ส่งออก
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ส่งออก
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
ชื่อโรงอุตสำหกรรมที่ขอนำสินค้ำออก

111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX
บริษัท พรม (ประเทศ

-

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ ฟอร์ม

ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

( ) โรงอุตสำหกรรม
ชื่อ
( ) คลังสินค้ำทัณฑ์
บน
( ) สถำนที่เก็บสินค้ำ
สถำนที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

2.25

โทรศัพท์

2.26

เพื่อ ( ) ส่งออกนอก
รำชอำณำจักร

2.27

( ) เพื่อนำเข้ำเขต
ปลอดอำกร
โดย ( ) ขอยกเว้น
ภำษี

2.16

2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล
ไทย) จำกัด

ขอนำสินค้ำออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บน

-

ขอนำสินค้ำออกจำกสถำนที่เก็บสินค้ำ
บ้ำนเลขที่ของสถำนที่นำสินค้ำออก
ชื่อตรอกหรือซอยของสถำนที่นำสินค้ำออก
ชื่อถนนของสถำนที่นำสินค้ำออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของสถำนที่นำสินค้ำออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของสถำนที่นำสินค้ำออก
ชื่อจังหวัดของสถำนที่นำสินค้ำออก
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของของสถำนที่นำ
สินค้ำออก
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนที่นำ
สินค้ำออก
เพื่อส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักร

111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140

เพื่อนำสินค้ำเข้ำเขตปลอดอำกร

-

038-955-XXX
(/) ส่งออกนอก
รำชอำณำจักร

ประเภทของกำรยกเว้นหรือคืน
(/) ขอยกเว้นภำษี
*หมำยเหตุ สำมำรถมีใบเสร็จรับเงินหลำยใบ
ได้
( ) ขอคืนภำษีที่ได้เสีย ขอคืนภำษีที่ได้เสียไว้แล้ว เลขที่
ไว้แล้ว เลขที่
เล่มที่
ขอคืนภำษี เล่มที่
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
ลำดับ
ลำดับรำยกำรที่ขอยกเว้นหรือคืนภำษี
1
รำยกำร
ชื่อตรำสินค้ำหรือเครื่องหมำยกำรค้ำหลัก
- พรมทอมือขนสัตว์
ของสินค้ำที่ต้องกำรขอ ยกเว้นหรือคืน ภำษี ยี่ห้อ AA รุ่น abc1
จำนวน (หน่วย)
จำนวนของรำยกำรสินค้ำที่ต้องกำรขอ
1 ผืน
ยกเว้นหรือคืน ภำษี
มูลค่ำสินค้ำ (บำท)
มูลค่ำรวมของรำยกำรสินค้ำที่ต้องกำรขอ
75,795.75
ยกเว้นหรือคืน ภำษี
จำนวนภำษี บำท*
จำนวนเงินภำษีสรรพสำมิตรวมในหน่วยบำท 15,159
ไม่รวมเศษสตำงค์ของรำยกำรสินค้ำที่

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ ฟอร์ม

ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ต้องกำรขอ ยกเว้นหรือคืน ภำษี
*หมำยเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้ำยกำกับเป็น
จำนวนภำษีสรรพสำมิตเพื่อป้องกันกำร
สับสนกับภำษีเก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย
2.37

2.38
2.39
2.40
2.41

2.42
2.43

จำนวนภำษี สต.*

จำนวนเงินภำษีสรรพสำมิตรวมที่เป็นเศษ
สตำงค์ ของรำยกำรสินค้ำทีต่ ้องกำรขอ
ยกเว้นหรือคืน ภำษี

*หมำยเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้ำยกำกับเป็น
จำนวนภำษีสรรพสำมิตเพื่อป้องกันกำร
สับสนกับภำษีเก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย
รวมทั้งสิ้น
จำนวนรวมของเงินภำษีสรรพสำมิตของทุก
รำยกำรสินค้ำทีต่ ้องกำรขอ ยกเว้นหรือคืน
ภำษี
สินค้ำที่ขอ ( ) ยกเว้น สินค้ำที่ขอ ยกเว้นภำษี
ภำษี
( ) คืนภำษี
สินค้ำที่ขอ คืนภำษี
ขออนุญำต ( ) ทำ
สินค้ำที่ขอ ยกเว้นหรือคืนภำษี ขออนุญำต
เครื่องหมำยแสดงกำร ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นภำษีหรือ
ขอยกเว้นหรือคืนภำษี คืนภำษี
ดังนี้
( ) ไม่ทำเครื่องหมำย สินค้ำที่ขอ ยกเว้นหรือคืนภำษี ขออนุญำตไม่
แสดงกำรขอยกเว้น ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นภำษีหรือ
หรือคืนภำษี
คืนภำษี
Invoice เลขที่
หมำยเลขใบแจ้งหนี้ที่มีรำยกำรสินค้ำที่ขอ
ยกเว้นหรือคืน ภำษี ที่ผู้ส่งออกได้ทำกำรขำย
สินค้ำให้กับลูกค้ำ

2.44

ให้แก่

2.45
2.46

ณ
เพื่อส่งออกไปยัง

*หมำยเหตุ ในทำงปฏิบัติสำมำรถมีได้หลำย
invoice แต่แบบฟอร์มยังไม่รองรับ
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ส่งออกได้ทำกำร
ขำยสินค้ำให้
ชื่อสถำนที่นำสินค้ำออก
ชื่อประเทศ หรือ ชื่อเขตปลอดอำกร ที่เป็น

15

16,675.07
(/) ยกเว้นภำษี
FOR EXPORT ONLY

TDKMI-130801

CARPET INDUSTRIES,
LTD
JAPAN
JAKATA, INDONESIA

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ ฟอร์ม

ลำดับ
ข้อมูล
2.47

ประเทศ/เขตปลอด
อำกร
ทำงด่ำนศุลกำกร

2.48
2.49

จังหวัด
โดยทำง

2.50

ตำมเส้นทำง

2.51
2.52
2.53
2.54

ภำยในวันที่
เดือน
ปี
ได้แนบหลักฐำนรวม
...ฉบับ
ลงชื่อ.......ผู้ส่งออก
(.........................)
วันที่
สินค้ำที่ขอ ( ) ยกเว้น
ภำษี
( ) คืนภำษี
ได้ส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักรไปใน
เขตปลอดอำกร
เรียบร้อยแล้วตำม
หลักฐำนกำรรับรอง
กำรส่งสินค้ำออกนอก
รำชอำณำจักร ของ
สินค้ำขำออกเลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ...........ผูส้ ่งออก
(.........................)
วันที่

2.55
3. กำรรับรอง
กำรส่งออก

ชื่อข้อมูล

2.56
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

จุดหมำยปลำยทำงของสินค้ำ
ชื่อด่ำนศุลกำกร ที่ผู้ส่งออกทำกำรส่ง
สินค้ำออก
ชื่อจังหวัดที่ด่ำนศุลกำกรนั้นตั้งอยู่
ชื่อประเภทของยำนพำหนะที่ใช้ในกำร
ขนส่งสินค้ำ
ชื่อเส้นทำงในประเทศที่ใช้ในกำรขนส่ง
สินค้ำไปยังด่ำนศุลกำกร
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ช้ำสุดที่จะทำกำร
ส่งออกสินค้ำ

แหลมฉบัง

จำนวนเอกสำรแบบท้ำย (ฉบับ) ที่แนบมำ
กับแบบฟอร์ม
ลงชื่อผู้ส่
ออกพร้อมลำยเซ็นในวงเล็บชัดเจน
วันที่ยื่นเอกสำร
สินค้ำที่ขอยกเว้นภำษี

1

สินค้ำที่ขอคืนภำษี
ได้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรไปในเขต
ปลอดอำกรเรียบร้อยแล้วตำมหลักฐำนกำร
รับรองกำรส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักร
ของสินค้ำขำออกเลขที่

A0011560812XXX

วัน เดือน ปี ที่ส่งออก

7 ส.ค. 2556

ชลบุรี
เรือ
ชลบุร-ี อินโดนีเซีย
15 ส.ค. 2556

นำงพิมพร สว่ำงไสว
1 ส.ค. 2556
(/) ยกเว้นภำษี

ลงชื่อผู้ส่งออกพร้อมลำยเซ็นในวงเล็บชัดเจน นำงนภำ สว่ำงไสว
วันที่ยื่นเอกสำร

7 ส.ค. 2556

