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ระเบียบกรมสรรพสามิต 
วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไป 

ในเขตปลอดอากรตามมาตรา  ๑๐๐  และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบ 
อุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษีตามมาตรา  ๑๐๒  (ฉบับที ่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา  ๑๐๐  แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และ
การขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษี  
ตามมาตรา  ๑๐๒  แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗  สอดคลองกับระบบพิธีการ
ศุลกากรสงออกทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  (e-Export) 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  แหงกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปใน
เขตปลอดอากร  และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรม  มีสิทธิไดรับ
คืนหรือยกเวนภาษี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กรมสรรพสามิต  จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมสรรพสามิต  วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือ 
ลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา  ๑๐๐  
และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือ 
ยกเวนภาษีตามมาตรา  ๑๐๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  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 
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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  พรอมหลักฐานที่ระบุในแบบคําขอตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย  ซ่ึงไดรับคําขอไวตามขอ  ๗.๑  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
หรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร  แลวแตกรณี 

กรณีที่ผูสงออกมีการย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีผานเครือขายอินเตอรเน็ตใหสงเฉพาะ
แบบ  ภษ.๐๑-๒๘  ที่ไดรับการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร  หรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร
จากผูสงออก  พรอมขอมูลหลักฐานการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรหรือการนํา 
สินคาเขาไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร  สวนหลักฐานอื่นที่ระบุในแบบคําขอใหผูสงออก
เก็บไว  ณ  โรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการของผูสงออกแลวแตกรณี  เพื่อใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



 
 
 
 

 
ภษ. ๐๑-๒๘   

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
คําขอยกเวนหรอืคืนภาษี  สําหรับสินคาที่สงออกนอก

ราชอาณาจกัรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา  ๑๐๐ 
 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

สําหรับเจาพนักงาน 
ทะเบียนรับเลขที่  

      
วัน เดอืน ป ที่รับ  

............................ 

ก. การย่ืนคําขอ 
เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 
๑. ชื่อผูสงออก .............................................................................................................................................................. 

เปน   (  ) ผูประกอบการอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขท่ี .................................................................................... 
        (  ) ผูไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบอุตสาหกรรมชื่อ ............................................................................................ 
         ทะเบียนสรรพสามิต เลขท่ี ........................................................ 
        (  ) นิติบุคคลท่ีไดซื้อหรือไดรับสินคาจากผูประกอบอุตสาหกรรมเปนทอดแรก 
   (  ) บุคคลท่ีมิไดซื้อหรือรับสินคาจากผูประกอบอุตสาหกรรมเปนทอดแรก  

   สถานท่ีตั้งเลขท่ี ........................ตรอก / ซอย ............................................................ ถนน ..............................................        

ตําบล / แขวง ............................................... อําเภอ / เขต ...................................... จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .................................................. 

      ๒. ขอนําสินคาออกจาก 
        (  ) โรงอุตสาหกรรมชื่อ ..................................................................................................................................... 
   (  ) คลังสินคาทัณฑบนชื่อ .................................................................................................................................. 
        (  ) สถานท่ีเก็บสินคาชื่อ .................................................................................................................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี .......................ตรอก / ซอย ............................................. ถนน .........................................................   

ตําบล / แขวง .......................................... อําเภอ / เขต .................................................. จังหวัด ............................... 
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .......................................................... เพื่อ  
(  ) สงออกนอกราชอาณาจักร   (  ) นําเขาไปในเขตปลอดอากร 
โดย   (  ) ขอยกเวนภาษี 
        (  ) ขอคืนเงินภาษีท่ีไดเสียไวแลวตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ........................... เลมท่ี .................................................. 
              จํานวนเงิน ............................................................ บาท 
ดังนี้ 

จํานวนภาษี 
ลําดับ รายการ 

จํานวน 
(หนวย) 

มูลคาสินคา 

(บาท) บาท สต. 

      
      
      
      
      
      
      

รวมท้ังสิ้น   
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 ๓. สินคาท่ีขอ    (  ) ยกเวนภาษี  (  ) คืนภาษี     นี้ ขออนุญาต 
     (  ) ทําเคร่ืองหมายแสดงการขอยกเวนภาษีหรือคืนภาษี ดังนี้ ................................................................................ 
     (  ) ไมทําเคร่ืองหมายแสดงการขอยกเวนหรือคืนภาษี  
 ๔. ไดตกลงขายสินคาตามรายการขางตนตามใบ Invoice เลขท่ี............. ใหแก......................................................................    

ณ ............................................................   เพื่อสงออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอากร ...........................................

ทางดานศุลกากร ............................................................. จังหวัด ........................................................................ 

โดยทาง ..................................................................... ตามเสนทาง .....................................................................

ภายในวันท่ี ................................... เดือน ................................................ พ.ศ. .................................................. 
  ๕. ไดแนบหลักฐานรวม ............................................. ฉบับ มาพรอมกับคําขอนี้แลว 
  ๖. ขาพเจาไดย่ืนคําขอมาเพื่อเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาท่ีทราบ และขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการทุกประการและหากสินคาท่ีขอยกเวนภาษีนี้สูญหายหรือขาดจํานวนไป ขาพเจายินยอมเสียภาษีใหแกทาง             

กรมสรรพสามิต ตามชนิดและจํานวนสินคาท่ีสูญหายหรือขาดจํานวนไปนั้นในอัตราท่ีใชบังคับ ณ วันท่ีความรับผิดในอันจะตอง

เสียภาษีเกิดข้ึน 
 
 
 
 

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

   วันท่ี............................................. 
 
 

 
ข. การรับรองการสงออก 

 
 ๗. สินคาท่ีขอ (  ) ยกเวนภาษี (  ) คืนภาษี ไดสงออกไปนอกราชอาณาจักร / นําเขาไปในเขตปลอดอากรเรียบรอยแลวตาม

หลักฐานการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร ของสินคาขาออกเลขท่ี ..........................................................     

ลงวันท่ี .................. เดือน ............................................ พ.ศ. .............. 
 
 

 
 

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

   วันท่ี............................................. 
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ขอปฏิบัติ 
๑) ผูสงออกท่ีมีสิทธิขอยกเวนหรือคืนภาษี มีดังนี้ 

๑.๑)  ผูประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต มีสิทธิขอยกเวนหรือคืนภาษีได 
๑.๒)  ผูซื้อหรือไดรับสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักรจากผูประกอบอุตสาหกรรมเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขา

ไปในเขตปลอดอากร และไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบอุตสาหกรรมใหดําเนินการขอยกเวนหรือคืนภาษี มีสิทธิ

ขอยกเวนหรือคืนภาษีได 
๑.๓) นิติบุคคลท่ีมิใชผูประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งไดซื้อหรือไดรับสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักรจากผูประกอบ

อุตสาหกรรมเปนทอดแรก เพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร โดยไมไดรับมอบอํานาจ

จากผูประกอบอุตสาหกรรมใหดําเนินการขอยกเวนหรือคืนภาษี ใหใชวิธีการคืนภาษี 
๑.๔)  บุคคลอ่ืนท่ีมิไดซื้อหรือไดรับสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักรจากผูประกอบอุตสาหกรรมเปนทอดแรก ใหใชวิธีการ

คืนภาษี 
๒) ใหผูสงออกจัดทําแบบ ภษ.๐๑-๒๘ ย่ืนตอสํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเพื่อขอเลขทะเบียนรับกอนนําสินคาออกจาก      

โรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน หรือสถานท่ีเก็บสินคาแลวแตกรณี โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซต

กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอ่ืนซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 ๓) ผูสงออกตองนําแบบ ภษ.๐๑-๒๘ พรอมเลขทะเบียนรับท่ีสํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีออกให กํากับไปกับสินคา               

ท่ีจะสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร 
 ๔) ใหผูสงออกทําหนังสือขอคืนหรือยกเวนภาษี พรอมสงแบบ ภษ.๐๑-๒๘ ท่ีไดกรอกขอความครบถวนแลวตออธิบดี    

กรมสรรพสามิตหรือผูท่ีไดรับมอบหมายภายใน ๖๐ วัน  นับแตวันท่ีสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปใน   

เขตปลอดอากรแลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 
๔.๑)  หลักฐานการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร หรือการนําสินคาเขาไปในเขตปลอดอากรของพนักงาน

ศุลกากรแลวแตกรณี ตามระบบพิธีการศุลกากรสงออกทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (e-Export) หรือใบขน-

สินคาขาออกซึ่งไดรับการลงชื่อรับรองจากพนักงานศุลกากรแลว   
๔.๒)  เอกสารการสั่งซื้อสินคา เชน Performa Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสารอ่ืน ท่ีมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน 
๔.๓)  ใบแสดงรายการและราคาสินคา เชน ใบกํากับภาษี (Invoice) ใบตราสง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill 
๔.๔)  สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาจะมีการชําระราคาคาสินคา เชน หลักฐานการเปด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐาน

การจัดทํา T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสาร ท่ีระบุวาจะมีการนําเงินเขาบัญชี
ธนาคารหรือ Bank Statement ในนาม 

๔ .๕)  กรณี ท่ีขอคืนภาษี จะตองมีหลักฐานแสดงการเสียภาษีมาแสดงดวยคือ แบบรายการภาษีสรรพสามิต               

( ภษ. ๐๑-๑๒) และใบเสร็จรับเงินคาภาษีสรรพสามิต 
๔.๖)  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรกําหนดเพิ่มเติม 
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