
ระเบยีบกรมสรรพสามติ 

วา่ดว้ยการยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัราภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัร 

หรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษ ี
ส าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 พ.ศ. 2547 

  ------------------ 
เพือ่ใหก้ารยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัราภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอื

น าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 และการขอรบั

คนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษ ีตามมาตรา 102 แหง่
พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 เป็นไปโดยถกูตอ้ง ทนัสมยั โปรง่ใส และเป็น

ธรรม                          

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 แหง่กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขใน

การยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัราภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอด
อากร และการขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนื หรอืยกเวน้ภาษ ี

พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2547 กรมสรรพสามติจงึวางระเบยีบไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ "ระเบยีบกรมสรรพสามติ วา่ดว้ยการยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัรา

ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรบั
คนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 พ.ศ. 

2547" 

ขอ้ 2 ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบกรมสรรพสามติ วา่ดว้ยการยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัราภาษี
ส าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรตามมาตรา 100 และการขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ ้
ประกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 พ.ศ. 2542 ลงวนัที ่7 มถินุายน พ.ศ. 

2542 

ขอ้ 4 ในระเบยีบนี ้
"ผูส้ง่ออก" หมายความวา่ ผูท้ ีส่ง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืผูท้ ีน่ าสนิคา้เขา้ไปในเขต

ปลอดอากร 

"เขตปลอดอากร" หมายความวา่ เขตปลอดอากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร 

ขอ้ 5 ใหผู้อ้ านวยการส านกับรหิารการจดัเก็บภาษ ี2 ท าหนา้ทีเ่ป็นผูอ้ านวยการส านกับรหิาร
การจดัเก็บภาษ ีเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี ้

  

หมวด 1 

การยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัราภาษสี าหรบัสนิคา้ 
ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร 

  
ขอ้ 6 ใหผู้ส้ง่ออกมสีทิธขิอยกเวน้หรอืคนืภาษ ีดงันี ้

6.1 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษสีรรพสามติ มสีทิธขิอยกเวน้หรอืคนื

ภาษไีด ้
6.2 ผูซ้ือ้หรอืไดร้บัสนิคา้ทีผ่ลติในราชอาณาจกัรจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมเพือ่สง่ออก

นอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร และไดร้บัมอบอ านาจจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมน ัน้ให้
ด าเนนิการขอยกเวน้หรอืคนืภาษ ีมสีทิธขิอยกเวน้หรอืคนืภาษไีด ้

6.3 นติบิุคคลทีม่ใิชผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรม ซึง่ไดซ้ือ้หรอืไดร้บัสนิคา้ทีผ่ลติใน

ราชอาณาจกัรจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรก เพือ่สง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขต
ปลอดอากร โดยไมไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมใหใ้ชว้ธิกีารคนืภาษ ี

6.4 บุคคลอืน่ทีม่ไิดซ้ือ้หรอืไดร้บัสนิคา้ทีผ่ลติในราชอาณาจกัรจากผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมเป็นทอดแรก ใหใ้ชว้ธิกีารคนืภาษ ี

ขอ้ 7 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะขอยกเวน้หรอืคนืภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัร
หรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ใหป้ฏบิตัดิงันี ้

7.1 ยืน่ค าขอยกเวน้หรอืคนืภาษ ีตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายตามแบบ ภษ. 01-28
ทา้ยระเบยีบนี ้กอ่นน าสนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้โดยผา่นระบบ

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตั ิ
จากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอื

สถานทีเ่ก็บสนิคา้ของผูน้ ัน้ต ัง้อยู ่แลว้แตก่รณี พรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอ 

7.2 กรณีสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัร ใหป้ระทบัตราหรอืท าเครือ่งหมาย "FOR 
EXPORT ONLY" หรอื "FOR EXPORT " หรอืเครือ่งหมายใด ๆ ทีต่วัสนิคา้ หรอืภาชนะบรรจสุนิคา้ใหม้องเห็น

ไดช้ดัเจน เวน้แตอ่ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายจะส ัง่เป็นอยา่งอืน่ 

http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_1.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_1.html


กรณีสง่น า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัออกนอกราชอาณาจกัร ใหเ้ตมิสาร Marker กอ่นการ
สง่ออกนอกราชอาณาจกัร ณ โรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี ตาม

ระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 
เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคแรกหรอืวรรคสองแลว้ อนุญาตใหผู้ส้ง่ออกน าสนิคา้ออกจาก

โรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี ไปยงัสถานทีส่ง่ออกหรอืน าเขา้ไปใน
เขตปลอดอากรภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอได ้

“ขอ้ 7.3 สง่แบบ ภษ.01-28 ทีไ่ดร้บัการรบัรองการสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรหรอื

น าเขา้ไปในเขตปลอดอากรจากผูส้ง่ออก พรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุในแบบค าขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดี
มอบหมาย ซึง่ไดร้บัค าขอไวต้ามขอ้ 7.1 ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีส่ง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรหรอื

น าเขา้ไปในเขตปลอดอากร แลว้แตก่รณี 
กรณีทีผู่ส้ง่ออกมกีารยืน่แบบรายการภาษแีละช าระภาษผีา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตใหส้ง่

เฉพาะแบบ ภษ.01-28 ทีไ่ดร้บัการรบัรองการสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัร หรอืน าเขา้ไปในเขตปลอด

อากรจากผูส้ง่ออก พรอ้มขอ้มูลหลกัฐานการรบัรองการสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืการน าสนิคา้เขา้
ไปในเขตปลอดอากรของพนกังานศลุกากร สว่นหลกัฐานอืน่ทีร่ะบุในแบบค าขอใหผู้ส้ง่ออกเก็บไว ้ณ โรง

อุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการของผูส้ง่ออกแลว้แตก่รณี เพือ่ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติสามารถ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา” 

(แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกรมสรรพสามติ วา่ดว้ยการยกเวน้หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัรา
ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรบั

คนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 (ฉบบั

ที ่2) พ.ศ. 2550) 
7.4 จดัท ารายงานประจ าเดอืนการสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัร และการน าสนิคา้เขา้

ไปในเขตปลอดอากร ตามแบบทา้ยระเบยีบนี ้และรายงานตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอ
ตามขอ้ 7.1 ภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัไป โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ 

http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 

(หมายเหต ุแบบ ภษ.01-28 ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกรมสรรพสามติ วา่ดว้ยการยกเวน้
หรอืคนืภาษหีรอืลดอตัราภาษสี าหรบัสนิคา้ทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตาม

มาตรา 100 และการขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้
ภาษตีามมาตรา 102 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553) 

มกีฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดงันี ้
-ระเบยีบกรมสรรพสามติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการเตมิสาร Marker ใน

น า้มนัดเีซล พ.ศ. 2550 

ขอ้ 8 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะขอยกเวน้ภาษ ีโดยขอน าสนิคา้ไปเก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้เพือ่
รอการสง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร แลว้แตก่รณี ใหป้ฏบิตั ิดงันี ้

8.1 ขออนุมตัสิถานทีเ่ก็บสนิคา้ตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายพรอ้มหลกัฐาน ดงันี ้
(1) ชือ่ ทีอ่ยู ่ของสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 

(2) ชือ่เจา้ของหรอืผูม้อี านาจด าเนนิการของสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 
(3) แบบแปลนแผนผงัของสถานทีเ่ก็บสนิคา้ กรณีน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัใหร้ะบุ

หมายเลขถงัทีจ่ะใชเ้ก็บน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัดว้ย 
(4) หลกัฐานแสดงความยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่ก็บสนิคา้จากเจา้ของสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 

(5) หนงัสอืยนิยอมใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติเขา้ท าการตรวจสอบสนิคา้ ตลอดจน

บญัชหีลกัฐานตา่ง ๆ ภายในสถานทีเ่ก็บสนิคา้ไดต้ลอดเวลาจากเจา้ของสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 
8.2 ยืน่ค าขอน าสนิคา้ไปเก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 

ตามแบบ ภษ.01-28/1 ทา้ยระเบยีบนี ้กอ่นน าสนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โดย
ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่

ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรมหรอื

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นต ัง้อยู ่แลว้แตก่รณี 
เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคแรกแลว้ อนุญาตใหผู้ส้ง่ออกน าสนิคา้ออกจากโรง

อุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แลว้แตก่รณี สง่ไปยงัสถานทีเ่ก็บสนิคา้ภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้น
แบบค าขอได ้

8.3 สง่แบบ ภษ. 01-28/1 ตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุในแบบค าขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่
อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 8.2 ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีน่ าสนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอื

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แลว้แตก่รณี 

8.4 เมือ่จะสง่สนิคา้ทีเ่ก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไป
ในเขตปลอดอากร ใหป้ฏบิตัติามขอ้ 7 โดยอนุโลม 

8.5 ตอ้งสง่สนิคา้ทีเ่ก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ ออกนอกราชอาณาจกัรหรอืน าเขา้ไปใน
เขตปลอดอากร ใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลาหกเดอืนนบัแตว่นัทีน่ าสนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้

ทณัฑบ์น แลว้แตก่รณี 

8.6 จดัท ารายงานประจ าเดอืนการสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรและการน าสนิคา้เขา้
ไปในเขตปลอดอากร และบญัชรีบั-จา่ยสนิคา้ ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ตามแบบทา้ยระเบยีบนี ้และรายงานตอ่
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อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 8.2 ภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัไป โดยผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตั ิ

จากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 
  

หมวด 2 
การขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบ 

อุตสาหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 

  
ขอ้ 9 การขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 (1) และ (2) ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม

ปฏบิตั ิดงันี ้
9.1 ยืน่ค าขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามแบบ ภษ. 01-34 ทา้ยระเบยีบนี ้กอ่นน า

สนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ  http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่
อธบิดมีอบหมาย ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้

ต ัง้อยู ่แลว้แตก่รณี 
9.2 ประทบัค าวา่ "คนืภาษ"ี หรอื "ยกเวน้ภาษ"ี แลว้แตก่รณี ทีต่วัสนิคา้หรอืภาชนะบรรจุ

สนิคา้น ัน้ ใหม้องเห็นไดช้ดัเจน เวน้แตอ่ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายจะส ัง่เป็นอยา่งอืน่ กอ่นน าสนิคา้ออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคแรกแลว้ อนุญาตใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมน าสนิคา้ออกจาก

โรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี ภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นแบบ
ค าขอได ้

9.3 สง่แบบ ภษ. 01-34 ตน้ฉบบั พรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่
อธบิดมีอบหมาย ซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 9.1 ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีน่ าสนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี 

9.4 จดัท ารายงานประจ าเดอืนการจา่ยสนิคา้ทีข่อรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 
ตามแบบทา้ยระเบยีบนี ้และรายงานตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 9.1 ภายในวนัที่

สบิหา้ของเดอืนถดัไป โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ 
http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 

ขอ้ 10 การขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 (3) ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมปฏบิตั ิ
ดงันี ้

10.1 ยืน่ค าขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามแบบ ภษ. 01-35 ทา้ยระเบยีบนี ้กอ่นน า
สนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่

อธบิดมีอบหมาย ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้
ต ัง้อยู ่แลว้แตก่รณี 

กรณีทีข่อคนืภาษสี าหรบัสนิคา้น า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนั ตามมาตรา 102 (3) ใหผู้ ้
ประกอบอุตสาหกรรมยืน่แบบ ภษ. 01-35 ทีผู่ไ้ดร้บัเอกสทิธ ิและกระทรวงการตา่งประเทศไดล้งลายมอืชือ่

รบัรองการรบัหรอืการใชส้นิคา้น ัน้แลว้ เป็นงวด  งวดละ 4 เดอืน  พรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุในแบบค าขอตอ่อธบิดี
หรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นต ัง้อยู่

ภายในหกเดอืน นบัแตว่นัส ิน้งวด 

10.2 ประทบัค าวา่ "คนืภาษ"ี หรอื "ยกเวน้ภาษ"ี แลว้แตก่รณี ทีต่วัสนิคา้หรอืภาชนะ
บรรจสุนิคา้น ัน้ ใหม้องเห็นไดช้ดัเจน เวน้แตอ่ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายจะส ัง่เป็นอยา่งอืน่ กอ่นน า

สนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี 
เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคแรกแลว้ อนุญาตใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมน าสนิคา้ออกจาก

โรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี ภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นแบบ

ค าขอได ้
10.3 สง่แบบ ภษ. 01-35 ตน้ฉบบั พรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอตอ่อธบิดหีรอืผู ้

ซึง่อธบิดมีอบหมาย ซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 10.1 ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีน่ าสนิคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม 
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี 

10.4 จดัท ารายงานประจ าเดอืนการจา่ยสนิคา้ทีข่อรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 
ตามแบบทา้ยระเบยีบนี ้และรายงานตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 10.1 ภายใน

วนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัไป โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ 

http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 

ขอ้ 11 การขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษสี าหรบัน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัตามมาตรา 102 (4) 
ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมปฏบิตั ิดงันี ้

11.1 ยืน่ค าขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามแบบ ภษ. 01-36 ทา้ยระเบยีบนี ้กอ่นน าน า้มนั

และผลติภณัฑน์ า้มนัออกจากโรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้โดยผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตั ิ

http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_3.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_3.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_9.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_4.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_4.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_4.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_9.html
http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_06_026_5.html


จากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอื
สถานทีเ่ก็บสนิคา้ต ัง้อยู ่แลว้แตก่รณี 

11.2 เตมิสาร Marker กอ่นน าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัออกจากโรงอุตสาหกรรม 
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้ แลว้แตก่รณี ตามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคแรกแลว้ อนุญาตใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมน าน า้มนัและ
ผลติภณัฑน์ า้มนัออกจากโรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นหรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้แลว้แตก่รณี ภายใน

ก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอได ้

11.3 สง่แบบ ภษ. 01-36 ตน้ฉบบั พรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุในแบบค าขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่
อธบิดมีอบหมาย ซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 11.1 ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีน่ าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัออก

จากโรงอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น หรอืสถานทีเ่ก็บสนิคา้แลว้แตก่รณี 
11.4 จดัท ารายงานประจ าเดอืนการจา่ยสนิคา้ทีข่อรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษ ีตามมาตรา 

102 ตามแบบทา้ยระเบยีบนี ้และรายงานตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 11.1 

ภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัไป โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ 
http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 

ขอ้ 12 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมทีป่ระสงคจ์ะขอยกเวน้ภาษสี าหรบัน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนั
โดยน าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัไปเก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ เพือ่จะน าไปใชเ้ตมิเรอืไปตา่งประเทศ ให้

ปฏบิตั ิดงันี ้
12.1 ขออนุมตัสิถานทีเ่ก็บสนิคา้ โดยถอืปฏบิตัติามขอ้ 8.1 โดยอนุโลม 

12.2 ยืน่ค าขอน าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัไปเก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ ตาม
แบบ ภษ. 01-36/1 ทา้ยระเบยีบนี ้กอ่นน าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้

ทณัฑบ์น โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รมสรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอื
วธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย  ณ ส านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่ ีโ่รงอุตสาหกรรม

หรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นต ัง้อยู ่แลว้แตก่รณี 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคแรกแลว้ อนุญาตใหผู้ส้ง่ออกน าสนิคา้ออกจาก โรง
อุตสาหกรรม หรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แลว้แตก่รณี สง่ไปยงัสถานทีเ่ก็บสนิคา้ภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้น

แบบค าขอได ้
12.3 สง่แบบ ภษ. 01-36/1 ตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐานทีร่ะบุในแบบค าขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่

อธบิดมีอบหมายซึง่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 12.2 ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีน่ าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัออก

จากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นแลว้แตก่รณี 
12.4 เมือ่จะน าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัซึง่เก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ไปใชเ้ตมิเรอืไป

ตา่งประเทศ ใหถ้อืปฏบิตัติามขอ้ 11 โดยอนุโลม 
12.5 ตอ้งน าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัทีเ่ก็บไว ้ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ไปใชเ้ตมิเรอืไป

ตา่งประเทศ ใหเ้สร็จสิน้ภายในหกเดอืนนบัแตว่นัทีน่ าน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอื

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น แลว้แตก่รณี 
12.6 จดัท ารายงานการจา่ยสนิคา้ทีข่อรบัคนืหรอืยกเวน้ภาษตีามมาตรา 102 และบญัชี

รบั-จา่ย สนิคา้ ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ ตามแบบทา้ยระเบยีบนี ้และรายงานตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายซึง่
ไดร้บัค าขอตามขอ้ 12.2 ภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัไป โดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ว็บไซตก์รม

สรรพสามติ http://www.excise.go.th หรอืวธิกีารอืน่ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย 
  

หมวด 3 

บทเฉพาะกาล 
  

ขอ้ 13 การด าเนนิการเกีย่วกบัการขอยกเวน้หรอืคนืภาษทีีไ่ดก้ระท าไปแลว้ตามระเบยีบกรม
สรรพสามติทีย่กเลกิโดยขอ้ 3 แหง่ระเบยีบนี ้ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้ส าหรบัการด าเนนิการตอ่ไปใหเ้ป็นไปตามที่

ก าหนดในระเบยีบนี ้

  
ประกาศ ณ วนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2547 

  
 

  
สถติย ์ ลิม่พงศพ์นัธุ ์

  

  
อธบิดกีรมสรรพสามติ 
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