เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

ระเบียบกรมสรรพสามิต
วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไป
ในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๑๐๐ และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และ
การขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสิน คาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวน ภาษี
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ สอดคลองกับระบบพิธีการ
ศุลกากรสงออกทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (e-Export)
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปใน
เขตปลอดอากร และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรม มีสิทธิไดรับ
คืนหรือยกเวน ภาษี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุม ภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมสรรพสามิต จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือ
ลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๑๐๐
และการขอรั บ คื น หรื อ ยกเว น ภาษี สํ า หรั บ สิ น ค า ที่ ผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ คื น หรื อ
ยกเวนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกแบบ ภษ. ๐๑-๒๘ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนหรือ
คืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตาม
มาตรา ๑๐๐ และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืน
หรือยกเวนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใช แบบ ภษ. ๐๑-๒๘ ทายระเบียบนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗.๓ แหงระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวน หรือ
คืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตาม
มาตรา ๑๐๐ และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ ไดรับคืน
หรือยกเวนภาษีตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗.๓ สงแบบ ภษ.๐๑-๒๘ ที่ไดรับการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นําเขาไปในเขตปลอดอากรจากผูสงออก พรอมหลักฐานที่ระบุในแบบคําขอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ซึ่งไดรับคําขอไวตามขอ ๗.๑ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
หรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร แลวแตกรณี
กรณีที่ผูสงออกมีการยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีผานเครือขายอินเตอรเน็ตใหสงเฉพาะ
แบบ ภษ.๐๑-๒๘ ที่ไดรับการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร
จากผู ส ง ออก พร อมข อ มู ล หลั ก ฐานการรั บ รองการส ง สิ น ค า ออกนอกราชอาณาจั ก รหรื อ การนํ า
สินคาเขาไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร สวนหลักฐานอื่นที่ระบุในแบบคําขอใหผูสงออก
เก็บไว ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการของผูสงออกแลวแตกรณี เพื่อ ใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

ภษ. ๐๑-๒๘

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

สําหรับเจาพนักงาน
ทะเบียนรับเลขที่

คําขอยกเวนหรือคืนภาษี สําหรับสินคาที่สงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

วัน เดือน ป ที่รับ
............................

ก. การยื่นคําขอ
เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต
๑. ชื่อผูสงออก ..............................................................................................................................................................
เปน ( ) ผูประกอบการอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ ....................................................................................
( ) ผูไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบอุตสาหกรรมชื่อ ............................................................................................
ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ ........................................................
( ) นิติบุคคลที่ไดซื้อหรือไดรับสินคาจากผูประกอบอุตสาหกรรมเปนทอดแรก
( ) บุคคลที่มิไดซื้อหรือรับสินคาจากผูประกอบอุตสาหกรรมเปนทอดแรก
สถานที่ตั้งเลขที่ ........................ตรอก / ซอย ............................................................ ถนน ..............................................
ตําบล / แขวง ............................................... อําเภอ / เขต ...................................... จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ..................................................
๒. ขอนําสินคาออกจาก
( ) โรงอุตสาหกรรมชื่อ .....................................................................................................................................
( ) คลังสินคาทัณฑบนชื่อ ..................................................................................................................................
( ) สถานที่เก็บสินคาชื่อ ....................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ .......................ตรอก / ซอย ............................................. ถนน .........................................................
ตําบล / แขวง .......................................... อําเภอ / เขต .................................................. จังหวัด ...............................
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .......................................................... เพื่อ
( ) สงออกนอกราชอาณาจักร
( ) นําเขาไปในเขตปลอดอากร
โดย ( ) ขอยกเวนภาษี
( ) ขอคืนเงินภาษีที่ไดเสียไวแลวตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ........................... เลมที่ ..................................................
จํานวนเงิน ............................................................ บาท
ดังนี้
จํานวน
มูลคาสินคา
จํานวนภาษี
ลําดับ
รายการ
(บาท)
(หนวย)
บาท
สต.

รวมทั้งสิ้น

-2๓. สินคาที่ขอ ( ) ยกเวนภาษี
( ) คืนภาษี นี้ ขออนุญาต
( ) ทําเครื่องหมายแสดงการขอยกเวนภาษีหรือคืนภาษี ดังนี้ ................................................................................
( ) ไมทําเครื่องหมายแสดงการขอยกเวนหรือคืนภาษี
๔. ไดตกลงขายสินคาตามรายการขางตนตามใบ Invoice เลขที่............. ใหแก......................................................................
ณ ............................................................ เพื่อสงออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอากร ...........................................
ทางดานศุลกากร ............................................................. จังหวัด ........................................................................
โดยทาง ..................................................................... ตามเสนทาง .....................................................................
ภายในวันที่ ................................... เดือน ................................................ พ.ศ. ..................................................
๕. ไดแนบหลักฐานรวม ............................................. ฉบับ มาพรอมกับคําขอนี้แลว
๖. ขาพเจาไดยื่นคําขอมาเพื่อเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบ และขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการทุกประการและหากสินคาที่ขอยกเวนภาษีนี้สูญหายหรือขาดจํานวนไป ขาพเจายินยอมเสียภาษีใหแกทาง
กรมสรรพสามิต ตามชนิดและจํานวนสินคาที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปนั้นในอัตราที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตอง
เสียภาษีเกิดขึ้น

ลงชื่อ ................................................................ ผูสงออก
(...........................................................)
วันที่.............................................

ข. การรับรองการสงออก
๗. สินคาที่ขอ ( ) ยกเวนภาษี ( ) คืนภาษี ไดสงออกไปนอกราชอาณาจักร / นําเขาไปในเขตปลอดอากรเรียบรอยแลวตาม
หลักฐานการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร ของสินคาขาออกเลขที่ ..........................................................
ลงวันที่ .................. เดือน ............................................ พ.ศ. ..............

ลงชื่อ ................................................................ ผูสงออก
(...........................................................)
วันที่.............................................

-3-

ขอปฏิบัติ
๑) ผูสงออกที่มีสิทธิขอยกเวนหรือคืนภาษี มีดังนี้
๑.๑) ผูประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต มีสิทธิขอยกเวนหรือคืนภาษีได
๑.๒) ผูซื้อหรือไดรับสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผูประกอบอุตสาหกรรมเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขา
ไปในเขตปลอดอากร และไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบอุตสาหกรรมใหดําเนินการขอยกเวนหรือคืนภาษี มีสิทธิ
ขอยกเวนหรือคืนภาษีได
๑.๓) นิ ติ บุ ค คลที่ มิ ใ ช ผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ได ซื้ อ หรื อ ได รั บ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ในราชอาณาจั ก รจากผู ป ระกอบ
อุตสาหกรรมเปนทอดแรก เพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร โดยไมไดรับมอบอํานาจ
จากผูประกอบอุตสาหกรรมใหดําเนินการขอยกเวนหรือคืนภาษี ใหใชวิธีการคืนภาษี
๑.๔) บุคคลอื่นที่มิไดซื้อหรือไดรับสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผูประกอบอุตสาหกรรมเปนทอดแรก ใหใชวิธีการ
คืนภาษี
๒) ให ผูส ง ออกจัด ทํ าแบบ ภษ.๐๑-๒๘ ยื่ นต อสํ านักงานสรรพสามิ ตพื้ น ที่ เ พื่อขอเลขทะเบี ยนรั บ ก อนนํ าสิ น ค าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน หรือสถานที่เก็บสินคาแลวแตกรณี โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
๓) ผู ส ง ออกต องนํ าแบบ ภษ.๐๑-๒๘ พร อมเลขทะเบี ยนรั บ ที่ สํ านั กงานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ออกให กํ ากั บ ไปกั บ สิ น ค า
ที่จะสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร
๔) ให ผูส ง ออกทํ าหนั ง สือขอคื นหรื อยกเว นภาษี พรอมสง แบบ ภษ.๐๑-๒๘ ที่ ไ ดกรอกขอความครบถว นแล วต ออธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต หรือผูที่ได รับมอบหมายภายใน ๖๐ วัน นับ แตวัน ที่สง สินคาออกนอกราชอาณาจั กรหรือนําเขาไปใน
เขตปลอดอากรแลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
๔.๑) หลักฐานการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร หรือการนําสินคาเขาไปในเขตปลอดอากรของพนักงาน
ศุลกากรแลวแตกรณี ตามระบบพิธีการศุลกากรสงออกทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (e-Export) หรือใบขนสินคาขาออกซึ่งไดรับการลงชื่อรับรองจากพนักงานศุลกากรแลว
๔.๒) เอกสารการสั่งซื้อสินคา เชน Performa Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่น ที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน
๔.๓) ใบแสดงรายการและราคาสินคา เชน ใบกํากับภาษี (Invoice) ใบตราสง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill
๔.๔) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐาน
การจัดทํา T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสาร ที่ระบุวาจะมีการนําเงินเขาบัญชี
ธนาคารหรือ Bank Statement ในนาม
๔.๕) กรณี ที่ ข อคื น ภาษี จะต อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงการเสี ย ภาษี ม าแสดงด ว ยคื อ แบบรายการภาษี ส รรพสามิ ต
( ภษ. ๐๑-๑๒) และใบเสร็จรับเงินคาภาษีสรรพสามิต
๔.๖) หลักฐานอื่น ๆ ที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรกําหนดเพิ่มเติม

