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แบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้า
2
ข้าพเจ้า
(ผู้ส่งของออก)
ขอรับรองว่า สินค้าตามใบขนสินค้าขออกเลขที่
เข้า.
8
เพื่อส่งออกทางท่า
.
ได้ส่งออกจริง เพียงจานวนหีบห่อ
6

6

ลาดับที่

น้าหนัก

3

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

บัญชีราคาสินค้าเลขที่

ที่อยู่

6

5
6

9

ตามประมวลฯข้อ 3 01 04 01
แผ่นที่

4
6

6

6

6

10

6

โดยยานพาหนะ

11

.
ซึ่งได้รับการบรรจุ

7

ลงวันที่

1

เที่ยวเรือ/บิน
12

รวมเป็นมูลค่าการส่งออกจริง ราคา FOB
รายการสินค้าทีส่ ่งออกจริง
ปริมาณ
จานวนหีบห่อ

บาท โดยมีรายการดังต่อไปนี้

14
6

ราคา FOB เงินบาท

น้าหนัก

รายการสินค้าทีไ่ ม่ได้ส่งออก 15
ปริมาณ
จานวนหีบห่อ
ราคา FOB เงินบาท
6

13
6

รวม/ยกไป

16

17

6

6

(ลายมือชื่อผู้ส่งของออก/ตัวแทนออกของ)
วันที่ยื่น

18
6

19
6

.
.

.
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คาอธิบายรายการที่ต้องสาแดงในแบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้า
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16
(17)
(18)
(19)

แผ่นที่ ให้สาแดงจานวนของแบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ใน
ใบขนสินค้า เช่น มี 1 แผ่น ให้สาแดง 1/1 หากมี 2 แผ่น ให้สาแดง 1/2 ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2
ข้าพเจ้า ให้สาแดงชื่อผูส้ ่งของออกเป็นชื่อภาษาไทย
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ให้สาแดงเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ ตามบัตรประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของกรมสรรพากร
ที่อยู่ ให้สาแดงสถานที่ตั้งของผู้ส่งของออกโดยครบถ้วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งของออก
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ให้สาแดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกที่มีความประสงค์ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่ได้แสดงไว้ใน
ใบขนสินค้าขาออก
บัญชีราคาสินค้าเลขที่ ให้สาแดงเลขที่บัญชีราคาสินค้าที่มีความประสงค์ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่ได้แสดงไว้ในใบขน
สินค้าขาออก
ลงวันที่ ให้สาแดงวันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่มีความประสงค์ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่ได้แสดงไว้ในใบขนสินค้าขา
ออก
ส่งออกทางท่า ให้สาแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกพร้อมรหัสสถานที่ให้ชดั เจน
โดยยานพาหนะ ให้สาแดงยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าส่งออก ถ้าส่งออกทางเรือให้สาแดงชื่อเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศ
ยาน ให้สาแดงคาว่า “เครื่องบิน” ถ้าส่งออกทางรถไฟให้สาแดงคาว่า “รถไฟ” ถ้าส่งออกทางรถยนต์ให้สาแดงคาว่า
“รถยนต์” ถ้าส่งออกทางไปรษณีย์ ให้สาแดงคาว่า “ไปรษณีย”์
เที่ยวเรือ/บิน ถ้าส่งออกทางเรือ ให้สาแดงเที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศยานให้สาแดงเที่ยวบิน
ได้ส่งออกจริง เพียงจานวนหีบห่อ ให้สาแดงจานวนหีบห่อทั้งหมดที่ได้ส่งออกจริงพร้อมหน่วยของหีบห่อให้ครบถ้วน
รวมเป็นมูลค่าการส่งออกจริง ราคา FOB ให้สาแดงมูลค่าการส่งออกจริงทั้งหมดราคา FOB เป็นเงินบาท
ลาดับที่ ให้สาแดงลาดับที่ของรายการในใบขนสินค้าที่มีความประสงค์ส่งออกไม่ครบตามจานวน หากมีมากกว่าหนึ่ง
หน้าให้สาแดงในแผ่นต่อไป
รายการสินค้าทีส่ ่งออกจริง ให้สาแดง น้าหนัก ปริมาณ จานวนหีบห่อ ราคา FOB เงินบาท
รายการสินค้าทีไ่ ม่ได้ส่งออก ให้สาแดง น้าหนัก ปริมาณ จานวนหีบห่อ ราคา FOB เงินบาท
รวม/ยกไป รายการสินค้าที่ส่งออกจริง ให้สาแดงยอดรวมของจานวนหีบห่อและยอดรวมราคา FOB เงินบาทที่ส่งออก
จริง ในข้อ 14 หากมีเกินกว่าหนึ่งหน้า ให้สาแดงยอดรวมไว้ในแผ่นที่ 1 แล้วยกไปสาแดงไว้ในแผ่นถัดไป ให้กระทา
เช่นนี้ไปตลอดจนถึงรายการสุดท้าย จึงให้สาแดงยอดรวมทั้งหมดไว้ในแผ่นสุดท้าย
รวม/ยกไป รายการสินค้าที่ไม่ได้สง่ ออก ให้สาแดงยอดรวมของจานวนหีบห่อและยอดรวมราคา FOB เงินบาท ที่ไม่ได้
ส่งออกในข้อ 15 หากมีเกินกว่าหนึ่งหน้า ให้สาแดงยอดรวมไว้ในแผ่นที่ 1 แล้วยกไปสาแดงไว้ในแผ่นถัดไป ให้กระทา
เช่นนี้ไปตลอดจนถึงรายการสุดท้าย จึงให้สาแดงยอดรวมทั้งหมดไว้ในแผ่นสุดท้าย
(ลายมือชื่อผูส้ ่งของออก/ตัวแทนออกของ) ให้ผู้จัดการ หรือผูร้ ับมอบ ที่มีอานาจลงลายมือชื่อ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้าพร้อมประทับตราบริษัทหรือห้างร้าน (ถ้ามี)
วันที่ยื่น ให้สาแดง วัน เดือน ปี ที่ยื่นแบบฯ

คาร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน
2

ตามประมวลฯข้อ 3 01 04 02

3
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แผ่นที่

4

.

ข้าพเจ้า
(ผู้ส่งออก)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่อยู่
.
ขอรับรองว่า สินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่.............................................................................
ซึง่ ได้รับการบรรจุเข้า
5
 คอนเทนเนอร์ ชนิด
.
6
 รถยนต์ [  รถบรรทุก 10 ล้อ  รถบรรทุกตู้ทึบ  รถแวน  รถปิคอัพ  รถแท็งค์ ] .
9 งออกได้ครบถ้วนตามจานวนที่สาแดงไว้ในใบขนสินค้าเนื่องจาก
เพื่อส่งออกทางท่า
โดยยานพาหนะ
เที่ยวเรือ/บิน ..................................ไม่สามารถส่
7
8
.................................................................................
จึงขอตรวจรับกลับคืนบางส่วน โดยมีรายการดังต่อไปนี้
10

ลาดับที่

เลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า

11

12

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
13

ชนิดของ/รายการที่ในใบขนฯ

น้าหนัก

ปริมาณ

14

15

16

จานวนหีบห่อ

ราคา FOB เงินบาท
18

17

รวม/ยกไป

19

( ลายมือชื่อผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ)
(ลายมือชื่อผูส้ ่งของออก/ตัวแทนออกของ)
วันที่ยื่น

20

.
21

.
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คาอธิบายรายการที่ต้องสาแดงในคาร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน
(1)

แผ่นที่ ให้สาแดงจานวนของคาร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืน เช่น มี 1 แผ่น ให้สาแดง 1/1 หากมี 2 แผ่น ให้สาแดง
1/2 ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2
(2) ข้าพเจ้า ให้สาแดงชื่อผูส้ ่งของออกเป็นชื่อภาษาไทย
(3) เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ให้สาแดงเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของกรมสรรพากร
(4) ที่อยู่ ให้สาแดงสถานที่ตั้งของผู้ส่งของออกโดยครบถ้วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งของออก
(5) ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ให้สาแดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกที่มีความประสงค์ขอรับสินค้ากลับคืน
(6) บรรจุเข้า ให้ทาเครื่องหมายเลือกการบรรจุ หากเลือกการบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ ให้สาแดงชนิดของคอนเทนเนอร์,หาก
เลือกบรรจุเข้ารถยนต์ ให้สาแดงประเภทของรถยนต์ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ, รถแวน, รถปิคอัพ, รถ
แท็งค์ เป็นต้น
(7) ส่งออกทางท่า ให้สาแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกพร้อมรหัสสถานที่ให้ชดั เจน
(8) โดยยานพาหนะ ให้สาแดงยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าส่งออก ถ้าส่งออกทางเรือให้สาแดงชื่อเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศ
ยาน ให้สาแดงคาว่า “เครื่องบิน” ถ้าส่งออกทางรถไฟให้สาแดงคาว่า “รถไฟ” ถ้าส่งออกทางรถยนต์ให้สาแดงคาว่า
“รถยนต์” ถ้าส่งออกทางไปรษณีย์ ให้สาแดงคาว่า “ไปรษณีย”์
(9) เที่ยวเรือ/บิน ถ้าส่งออกทางเรือให้สาแดงเที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศยานให้สาแดงเที่ยวบิน
(10) ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจาก ให้ใส่เหตุผลทีไม่สามารถส่งออกได้ เช่น ระวางบรรทุกเต็ม หรือเหตุผลอื่น
(11) ลาดับที่ ให้สาแดงลาดับที่ของใบกับการขนย้ายสินค้า
(12) เลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า ให้สาแดงหมายเลขใบกากับการขนย้ายสินค้า
(13) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ให้สาแดงหมายเลขคอนเทนเนอร์ ถ้าบรรจุโดยใช้รถยนต์ ให้สาแดงหมายเลขทะเบียนรถและ
ชื่อจังหวัด
(14) รายการที่ในใบขนฯ/ชนิดของ ให้สาแดงลาดับที่ของรายการในใบขนฯและชนิดของ โดยเรียงตามลาดับ
(15) น้าหนัก ให้สาแดงน้าหนักพร้อมหน่วยของน้าหนัก
(16) ปริมาณ ให้สาแดงปริมาณพร้อมหน่วยของปริมาณ
(17) จานวนหีบห่อ ให้สาแดงจานวนหีบห่อพร้อมหน่วยของหีบห่อ
(18) ราคา FOB เงินบาทให้สาแดงราคา FOB เป็นเงินบาท
(19) รวม/ยกไป ให้สาแดงยอดรวมของจานวนหีบห่อ ในข้อ (17) และยอดรวมราคา FOB เงินบาทในข้อ (18) ทุกรายการ
หากมีเกินกว่าหนึ่งหน้า ให้สาแดงยอดรวมไว้ในแผ่นที่ 1 แล้วยกไปสาแดงไว้ในแผ่นถัดไป ให้กระทาเช่นนี้ไปตลอด
จนถึงรายการสุดท้าย จึงให้สาแดงยอดรวมทั้งหมดไว้ในแผ่นสุดท้าย
(20) (ลายมือชื่อผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ) ให้ผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ ผู้ประกอบการสถานที่ หรือผู้ประกอบการ
คลังสินค้า ณ สนามบิน ที่ได้รับของที่จะส่งออกไว้แล้ว เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาร้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
(ลายมือชื่อผู้ส่งของออก/ตัวแทนออกของ) ให้ผู้จัดการ หรือผูร้ ับมอบอานาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาร้องพร้อม
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
(21) วันที่ยื่น ให้สาแดง วัน เดือน ปี ที่ยื่นคาร้อง

คาร้องขอตรวจรับกลับคืนทั้งหมด/ยกเลิกการส่งออก
ส่งออก
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ตามประมวลฯ ข้อ 3 01 04 02

แผ่นที่ 1 .
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร.....................................................
3
...

ข้าพเจ้า
(ผู้ส่งออก) 2
ที่อยู่
4
.
ขอรับรองว่า สินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่.............................................................................
ซึ่งได้รับการบรรจุเข้า
5
 คอนเทนเนอร์ ชนิด
.
6
 รถยนต์ [ รถบรรทุก 10 ล้อ  รถบรรทุกตู้ทึบ  รถแวน  รถปิคอัพ  รถแท็งค์ ]
เพื่อส่งออกทางท่า
โดยยานพาหนะ
เที่ยวเรือ/บิน ..................................ไม่สามารถส่งออกได้
9
8
7
เนื่องจาก.................................................................................
10
จึงขอตรวจรับกลับคืนทั้งหมดและขอยกเลิ
กการส่งออก โดยมีรายการดังต่อไปนี้
ลาดับที่

เลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์

น้าหนัก

ปริมาณ

11

12

13

14

15

รวม/ยกไป

จานวนหีบห่อ
16

17

( ลายมือชื่อผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ)
(ลายมือชื่อผูส้ ่งของออก/ตัวแทนออกของ)
วันที่ยื่น

18
19

. 11... ......
.
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คาอธิบายรายการที่ต้องสาแดงในคาร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืนทั้งหมด/ยกเลิกการส่งออก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

แผ่นที่ ให้สาแดงจานวนของคาร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืน/ยกเลิกการส่งออก เช่น มี 1 แผ่น ให้สาแดง 1/1 หากมี
2 แผ่น ให้สาแดง 1/2 ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2
ข้าพเจ้า ให้สาแดงชื่อผูส้ ่งของออกเป็นชื่อภาษาไทย
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ให้สาแดงเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของกรมสรรพากร
ที่อยู่ ให้สาแดงสถานที่ตั้งของผู้ส่งของออกโดยครบถ้วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งของออก
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ให้สาแดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกที่มีความประสงค์ขอรับสินค้ากลับคืน/ยกเลิกการส่งออก
บรรจุเข้า ให้ทาเครื่องหมายเลือกการบรรจุ หากเลือกการบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ ให้สาแดงชนิดของคอนเทนเนอร์
หากเลือกบรรจุเข้ารถยนต์ ให้สาแดงประเภทของรถยนต์ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ, รถแวน, รถปิคอัพ,
รถแท็งค์ เป็นต้น
เพื่อส่งออกทางท่า ให้สาแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกพร้อมรหัสสถานที่ให้ชัดเจน
โดยยานพาหนะ ให้สาแดงยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าส่งออก ถ้าส่งออกทางเรือให้สาแดงชื่อเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศ
ยาน ให้สาแดงคาว่า “เครื่องบิน” ถ้าส่งออกทางรถไฟให้สาแดงคาว่า “รถไฟ” ถ้าส่งออกทางรถยนต์ให้สาแดงคาว่า
“รถยนต์” ถ้าส่งออกทางไปรษณีย์ ให้สาแดงคาว่า “ไปรษณีย”์
เที่ยวเรือ/บิน ถ้าส่งออกทางเรือให้สาแดงเที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศยานให้สาแดงเที่ยวบิน
ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจาก ให้ใส่เหตุผลทีไม่สามารถส่งออกได้ เช่น ระวางบรรทุกเต็ม หรือเหตุผลอื่น
ลาดับที่ ให้สาแดงลาดับที่ของใบกับการขนย้ายสินค้า
เลขที่ใบกากับการขนย้ายสินค้า ให้สาแดงหมายเลขใบกากับการขนย้ายสินค้า
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ให้สาแดงหมายเลขคอนเทนเนอร์ ถ้าบรรจุโดยใช้รถยนต์ ให้สาแดงหมายเลขทะเบียนรถและ
ชื่อจังหวัด
น้าหนัก ให้สาแดงน้าหนักพร้อมหน่วยของน้าหนัก
ปริมาณ ให้สาแดงปริมาณพร้อมหน่วยของปริมาณ
จานวนหีบห่อ ให้สาแดงจานวนหีบห่อพร้อมหน่วยของหีบห่อ
รวม/ยกไป ให้สาแดงยอดรวมของจานวนหีบห่อ ในข้อ (16) หากมีเกินกว่าหนึ่งหน้า ให้สาแดงยอดรวมไว้ในแผ่นที่ 1
แล้วยกไปสาแดงไว้ในแผ่นถัดไป ให้กระทาเช่นนี้ไปตลอดจนถึงรายการสุดท้าย จึงให้สาแดงยอดรวมทั้งหมดไว้ในแผ่น
สุดท้าย
(ลายมือชื่อผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ) ให้ผู้ประกอบการทาเนียบท่าเรือ ผู้ประกอบการสถานที่ หรือผู้ประกอบการ
คลังสินค้า ณ สนามบิน ที่ได้รับของที่จะส่งออกไว้แล้ว เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาร้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
(ลายมือชื่อผู้ส่งของออก/ตัวแทนออกของ) ให้ผู้จัดการ หรือผูร้ ับมอบอานาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาร้องพร้อม
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
วันที่ยื่น ให้สาแดง วัน เดือน ปี ที่ยื่นคาร้อง

