
กฎกระทรวง 
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยกเว้นภำษี 

ส ำหรับสนิค้ำที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำ 
พ.ศ. 2545 

---------------- 
  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตพ.ศ. 2527 และ
มำตรำ 101 ทวิ แห่งพระรำชบญัญัติภำษีสรรพสำมติ พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัตบิำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิ
และเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ 29 ประกอบกับมำตรำ 31 มำตรำ 35 มำตรำ 48 และมำตรำ 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1 สินค้ำที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำที่จะได้รับยกเว้น
ภำษีตำมมำตรำ 101 ทวิ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี ้

(1) เป็นสินค้ำของผู้มีหน้ำที่เสยีภำษีตำมข้อ 2 
(2) เป็นสินค้ำประเภทหรือชนิดที่อธิบดีก ำหนด 

ข้อ 2 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ประสงค์จะขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินค้ำที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบ
หรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำตำมมำตรำ 101 ทวิ ต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

(1) เป็นผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต 
(2) เป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
(3) มีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วไม่ต ่ำกว่ำจ ำนวนที่อธิบดกี ำหนด 

ข้อ 3 ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ประสงค์จะขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินค้ำที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดบิ
หรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำตำมมำตรำ 101 ทวิ ยื่นค ำขอต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมำยตำม
แบบที่อธิบดกี ำหนดพร้อมหลกัฐำนที่ระบุไว้ในค ำขอ โดยให้ยื่นค ำขอดังกล่ำว ณ สถำนที่ใดสถำนที่หน่ึง 
ดังต่อไปนี ้

(1) กรมสรรพสำมิต 
(2) ส ำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัดแห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรมตัง้อยู่ 
(3) ส ำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัดแห่งท้องที่ที่ด่ำนศุลกำกรที่มีกำรน ำเข้ำตัง้อยู่ 
เม่ือได้รับอนุมัติจำกอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยแล้ว ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำมวรรค

หน่ึงวำงหลกัประกันค่ำภำษีตำมที่อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยก ำหนด 

ข้อ 4 ก่อนน ำสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือก่อนขนสินค้ำออกจำก
อำรักขำของศุลกำกร ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัติตำมข้อ 3 แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ณ สถำนที่
ใดสถำนที่หน่ึงตำมข้อ 3 วรรคหน่ึง แล้วแต่กรณีตำมแบบที่อธิบดกี ำหนด เพื่อท ำกำรตรวจสอบและนับ
จ ำนวนหรือปริมำณสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษี 

ในกรณีที่เหน็สมควร อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยจะสั่งให้ตรวจสอบสนิค้ำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีทำงเอกสำรหรือโดยวิธีกำรอื่นแทนก็ได้ 



เม่ือได้ตรวจสอบควำมถกูต้องของสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีแล้ว ให้เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิตประทับตรำหรือเคร่ืองหมำยเพื่อแสดงว่ำเป็นสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษี แต่ถ้ำโดยสภำพของ
สินค้ำนัน้ไม่อำจกระท ำกำรดังกล่ำวได้ ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยสั่งด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่
เห็นสมควรเพื่อแสดงให้ทรำบว่ำเป็นสินค้ำเช่นว่ำนัน้ 

ในกรณีที่ ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัติตำมข้อ 3 น ำสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีออกจำก
โรงอุตสำหกรรมหรือออกจำกอำรักขำของศุลกำกร ไม่ตรงกบัที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและนับจ ำนวนหรือ
ปริมำณตำมวรรคหน่ึง ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีดังกล่ำวชีแ้จงเหตุผลประกอบ ทัง้นี ้ให้ได้รับยกเว้นภำษีเฉพำะ
ตำมจ ำนวนหรือปริมำณที่น ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรืออำรักขำของศุลกำกรตำมที่ตรวจสอบได้จริง แต่
ไม่เกินจ ำนวนหรือปริมำณที่ระบุไว้ในค ำขออนุมตัิตำมข้อ 3 

ข้อ 5 กำรขนสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือออกจำกอำรักขำของ
ศุลกำกร ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัติตำมข้อ 3 มีเอกสำรตำมที่อธิบดกี ำหนดก ำกับไปกับสนิค้ำ
ดังกล่ำวด้วย 

กำรขนน ำ้มันและผลิตภณัฑ์น ำ้มันทำงท่อ ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัตติำมข้อ 3 
ปฏิบัติตำมวิธีกำรและมีเอกสำรตำมที่อธิบดกี ำหนด 

ในกรณีที่ ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัติตำมข้อ 3 ไม่ปฏิบตัิตำมวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
ให้ถอืว่ำสนิค้ำนัน้ไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษี 

ข้อ 6 ถ้ำปรำกฏว่ำสนิค้ำที่ได้ขอรับยกเว้นภำษีสูญหำยหรือจ ำนวนหรือปริมำณขำดไปใน
ระหว่ำงกำรขน ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัตติำมข้อ 3 ช ำระภำษีส ำหรับสนิค้ำตำมประเภทหรือชนิด
และจ ำนวนหรือปริมำณที่สูญหำยหรือขำดไปในอตัรำภำษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วนัที่ควำมรับผิดในอนัจะต้อง
เสียภำษีเกดิขึน้ เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่ำสนิค้ำนัน้ได้สูญหำยหรือจ ำนวนหรือปริมำณขำดไปเพรำะเหตุสุดวสิัย
หรือมีเหตุผลอนัสมควร 

ในกรณีที่สินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีเป็นน ำ้มนัและผลิตภณัฑ์น ำ้มัน หำกควำมแตกต่ำงของ
ปริมำณน ำ้มันและผลิตภณัฑ์น ำ้มันที่ขอยกเว้นภำษีเปรียบเทียบกับปริมำณน ำ้มนัและผลิตภณัฑ์น ำ้มนัที่
ตรวจวดัได้จำกโรงอุตสำหกรรมที่น ำน ำ้มนัและผลิตภณัฑ์น ำ้มันนัน้มำใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใน
กำรผลิตน ำ้มนัหรือผลิตภณัฑ์น ำ้มันประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหน่ึง หรือ
เปรียบเทียบกบัปริมำณน ำ้มนัหรือผลิตภณัฑ์น ำ้มันที่วดัได้จำกโรงอุตสำหกรรมที่น ำน ำ้มนัและผลิตภณัฑ์
น ำ้มันนัน้มำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลติน ำ้มันหรือผลติภณัฑ์น ำ้มนัเพื่อกำรส่งออกแล้วแต่
กรณี มีควำมแตกต่ำงกนัเกินกว่ำร้อยละ 0.5 ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัตติำมข้อ 3 ช ำระภำษีส ำหรับ
ส่วนที่แตกต่ำงดังกล่ำว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำสนิค้ำนัน้ได้สญูหำยหรือจ ำนวนหรือปริมำณขำดไปเพรำะเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับอนุมัติตำมข้อ 3 จัดท ำบญัชีประจ ำวันและงบเดือน
แสดงรำยกำรเกี่ยวกับสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีตำมแบบที่อธิบดกี ำหนดและยื่นบัญชีประจ ำวันและงบเดือน
ดังกล่ำวต่ออธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยภำยในวันที่สิบห้ำของเดอืนถดัจำกเดอืนที่ควำมรับผิดในอนั
จะต้องเสียภำษีเกดิขึน้ 

ข้อ 8 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมใดที่จะน ำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำตำมมำตรำ 101 ทวิ จะต้องท ำสัญญำไว้กับอธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำย



ว่ำจะให้เบีย้ปรับตำมสัญญำนับแต่วนัที่ควำมรับผิดในอนัจะต้องเสียภำษีเกิดขึน้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) น ำไปใช้นอกเหนือจำกกำรน ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิต 
(2) สูญหำยหรือจ ำนวนหรือปริมำณขำดไปในระหว่ำงกำรเกบ็รักษำ 
ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมตำมวรรคหน่ึงยื่นสตูรกำรผลิตต่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ณ 

สถำนที่ใดสถำนที่หน่ึงตำมข้อ 3 วรรคหน่ึง แล้วแต่กรณี เพื่อให้อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยพิจำรณำ
อนุมัติสูตรกำรผลิตดังกล่ำวด้วย 

ข้อ 9 เม่ือได้รับอนุมัติสูตรกำรผลิตจำกอธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมำยแล้ว ให้ผู้
ประกอบอุตสำหกรรมที่จะน ำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีมำใช้เป็นวตัถุดบิหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำ
ในโรงอุตสำหกรรมของตนแจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ณ สถำนที่ใดสถำนที่หน่ึงตำมข้อ 3 วรรคหน่ึง 
แล้วแต่กรณี ตำมแบบที่อธิบดีก ำหนดเพื่อท ำกำรตรวจสอบและนับจ ำนวนหรือปริมำณสินค้ำที่ได้รับยกเว้น
ภำษีก่อนรับเข้ำในโรงอุตสำหกรรมของตน 

ข้อ 10 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสนิค้ำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือ 
ส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำในโรงอุตสำหกรรมของตนจะต้องน ำสินค้ำที่ผลติได้นัน้ออกจำกโรง
อุตสำหกรรมของตนภำยในสำมสิบวันนับแต่วนัที่ควำมรับผิดในอนัจะต้องเสียภำษีของสนิค้ำที่น ำมำใช้เป็น
วัตถุดบิหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำเกดิขึน้ 

ในกรณีที่น ำสนิค้ำที่ผลติได้ตำมวรรคหน่ึงไปเก็บไว้ในคลงัสนิค้ำทัณฑ์บนต้องน ำสนิค้ำนัน้ 
ออกจำกคลังสนิค้ำทัณฑ์บนภำยในสำมสิบวนันับแต่วันที่ควำมรับผิดในอนัจะต้องเสียภำษีของสินค้ำที่
น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำเกดิขึน้ 

หำกไม่สำมำรถน ำสินค้ำดงักล่ำวมำใช้ผลิตสนิค้ำได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหน่ึง 
หรือไม่สำมำรถน ำออกจำกคลงัสินค้ำทัณฑ์บนได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่
ได้รับอนุมัตติำมข้อ 3 ช ำระภำษีส ำหรับสนิค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนับแต่วนัที่ควำมรับผิดในอนัจะต้องเสียภำษี
ของสนิค้ำที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำเกิดขึน้ 

ข้อ 11 ในกรณีกำรขนส่งน ำ้มันหรือผลติภณัฑ์น ำ้มันทำงท่อ ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับ
อนุมตัิตำมข้อ 3 ช ำระภำษีส ำหรับน ำ้มนัหรือผลติภณัฑ์น ำ้มนัดังกล่ำว นับแต่วนัที่ควำมรับผิดในอนัจะต้อง
เสียภำษีของน ำ้มนัหรือผลิตภณัฑ์น ำ้มนัที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตน ำ้มนัหรือ
ผลิตภณัฑ์น ำ้มนัเกดิขึน้ในแต่ละวัน 

ข้อ 12 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำต้องแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีดังกล่ำวตำมแบบที่
อธิบดกี ำหนดพร้อมกับกำรยื่นแบบรำยกำรภำษีและช ำระภำษี หรือพร้อมกับกำรขอยกเว้นภำษีหรือคนืภำษี
ในกรณีส่งสนิค้ำออกนอกรำชอำณำจักรตำมมำตรำ 100 เพื่อให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบควำม
ถกูต้อง 

ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีมำใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำ จัดท ำบัญชีประจ ำวนัและงบเดือนแสดงรำยกำรเกี่ยวกับสนิค้ำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีดังกล่ำวตำมแบบที่อธิบดกี ำหนด และยื่นบัญชปีระจ ำวันและงบเดือนดังกล่ำวต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึง
อธิบดีมอบหมำยภำยในวนัที่สิบห้ำของเดือนถดัจำกเดือนที่น ำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีมำใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำ 



ข้อ 13 สินค้ำใดที่ผลิตขึน้จำกวัตถุดบิหรือมีส่วนประกอบเป็นสินค้ำที่ได้รับกำรยกเว้น
ภำษีตำมกฎกระทรวงนีจ้ะน ำสินค้ำที่ผลิตขึน้ดังกล่ำวนัน้มำยกเว้นภำษีตำมกฎกระทรวงนีอ้ีกไม่ได้ 

ข้อ 14 กฎกระทรวงนีมิ้ให้ใช้บงัคับกับผู้ประกอบอุตสำหกรรมประเภทคลังน ำ้มันที่มีกำร
ปรุงแต่งน ำ้มนัโดยกำรเพิ่มสำรเติมแต่ง 

ข้อ 15 ให้อธิบดีมอี ำนำจวำงระเบียบและแนวปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี ้
มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
-ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือ

ส่วนประกอบในการผลิตสนิค้า พ.ศ. 2553 
ให้ไว้ ณ วนัที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2545 

  
  

สมคิด  จำตุศรีพิทักษ์ 
  

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
  
  
  
  
  

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรออกกฎกระทรวงฉบับนีค้อื โดยที่มำตรำ 101 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ก ำหนดให้อธิบดีมอี ำนำจยกเว้นภำษีให้แก่ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีส ำหรับสนิค้ำที่น ำมำใช้เป็นวัตถุดบิหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำประเภทหรือชนิดเดิมหรืออกีประเภทหรืออกีชนิดหน่ึงซึ่งต้องเสียภำษีตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว และส ำหรับสนิค้ำที่น ำมำใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำเพื่อ
กำรส่งออก โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี ้
  
  
  
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 119 ตอนที่ 59 ก ลงวนัที่ 24 มิถุนำยน 2545) 
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