กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยกเว้ นภำษี
สำหรับสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำ
พ.ศ. 2545
---------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่ งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตพ.ศ. 2527 และ
มำตรำ 101 ทวิ แห่ งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเป็ นพระรำชบัญญัติท่ มี ีบทบัญญัตบิ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิ
และเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ 29 ประกอบกับมำตรำ 31 มำตรำ 35 มำตรำ 48 และมำตรำ 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้ กระทำได้ โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1 สินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำที่จะได้ รับยกเว้ น
ภำษีตำมมำตรำ 101 ทวิ ต้ องมีลักษณะดังต่ อไปนี ้
(1) เป็ นสินค้ ำของผู้มีหน้ ำที่เสียภำษีตำมข้ อ 2
(2) เป็ นสินค้ ำประเภทหรือชนิดที่อธิบดีกำหนด
ข้ อ 2 ผู้มีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ปี ระสงค์ จะขอยกเว้ นภำษีสำหรับสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบ
หรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำตำมมำตรำ 101 ทวิ ต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี ้
(1) เป็ นผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้นำเข้ ำตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยภำษีสรรพสำมิต
(2) เป็ นนิติบุคคลที่ตงั ้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
(3) มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วไม่ ต่ำกว่ ำจำนวนที่อธิบดีกำหนด
ข้ อ 3 ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ปี ระสงค์ จะขอยกเว้ นภำษีสำหรับสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดบิ
หรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำตำมมำตรำ 101 ทวิ ยื่นคำขอต่ ออธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยตำม
แบบที่อธิบดีกำหนดพร้ อมหลักฐำนที่ระบุไว้ ในคำขอ โดยให้ ย่ นื คำขอดังกล่ ำว ณ สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่ง
ดังต่ อไปนี ้
(1) กรมสรรพสำมิต
(2) สำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัดแห่ งท้ องที่ท่ โี รงอุตสำหกรรมตัง้ อยู่
(3) สำนักงำนสรรพสำมิตจังหวัดแห่ งท้ องที่ท่ ดี ่ ำนศุลกำกรที่มีกำรนำเข้ ำตัง้ อยู่
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกอธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยแล้ ว ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีตำมวรรค
หนึ่งวำงหลักประกันค่ ำภำษีตำมที่อธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยกำหนด
ข้ อ 4 ก่ อนนำสินค้ ำที่ขอยกเว้ นภำษีออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือก่ อนขนสินค้ ำออกจำก
อำรักขำของศุลกำกร ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมตั ิตำมข้ อ 3 แจ้ งเจ้ ำพนักงำนสรรพสำมิต ณ สถำนที่
ใดสถำนที่หนึ่งตำมข้ อ 3 วรรคหนึ่ง แล้ วแต่ กรณีตำมแบบที่อธิบดีกำหนด เพื่อทำกำรตรวจสอบและนับ
จำนวนหรือปริมำณสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษี
ในกรณีท่ เี ห็นสมควร อธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยจะสั่งให้ ตรวจสอบสินค้ ำที่ได้ รับ
ยกเว้ นภำษีทำงเอกสำรหรือโดยวิธีกำรอื่นแทนก็ได้

เมื่อได้ ตรวจสอบควำมถูกต้ องของสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีแล้ ว ให้ เจ้ ำพนักงำน
สรรพสำมิตประทับตรำหรือเครื่องหมำยเพื่อแสดงว่ ำเป็ นสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษี แต่ ถ้ำโดยสภำพของ
สินค้ ำนัน้ ไม่ อำจกระทำกำรดังกล่ ำวได้ ให้ อธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยสั่งดำเนินกำรอื่นใดตำมที่
เห็นสมควรเพื่อแสดงให้ ทรำบว่ ำเป็ นสินค้ ำเช่ นว่ ำนัน้
ในกรณีท่ ผี ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมตั ิตำมข้ อ 3 นำสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีออกจำก
โรงอุตสำหกรรมหรือออกจำกอำรักขำของศุลกำกร ไม่ ตรงกับที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและนับจำนวนหรือ
ปริมำณตำมวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีดังกล่ ำวชีแ้ จงเหตุผลประกอบ ทัง้ นี ้ ให้ ได้ รับยกเว้ นภำษีเฉพำะ
ตำมจำนวนหรือปริมำณที่นำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรืออำรักขำของศุลกำกรตำมที่ตรวจสอบได้ จริง แต่
ไม่ เกินจำนวนหรือปริมำณที่ระบุไว้ ในคำขออนุมตั ิตำมข้ อ 3
ข้ อ 5 กำรขนสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือออกจำกอำรักขำของ
ศุลกำกร ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมตั ิตำมข้ อ 3 มีเอกสำรตำมที่อธิบดีกำหนดกำกับไปกับสินค้ ำ
ดังกล่ ำวด้ วย
กำรขนนำ้ มันและผลิตภัณฑ์ นำ้ มันทำงท่ อ ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมัตติ ำมข้ อ 3
ปฏิบัติตำมวิธีกำรและมีเอกสำรตำมที่อธิบดีกำหนด
ในกรณีท่ ผี ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมตั ิตำมข้ อ 3 ไม่ ปฏิบตั ิตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้ ถอื ว่ ำสินค้ ำนัน้ ไม่ ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี
ข้ อ 6 ถ้ ำปรำกฏว่ ำสินค้ ำที่ได้ ขอรับยกเว้ นภำษีสูญหำยหรือจำนวนหรือปริมำณขำดไปใน
ระหว่ ำงกำรขน ให้ ผ้ มู หี น้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมัตติ ำมข้ อ 3 ชำระภำษีสำหรับสินค้ ำตำมประเภทหรือชนิด
และจำนวนหรือปริมำณที่สูญหำยหรือขำดไปในอัตรำภำษีท่ ใี ช้ บังคับอยู่ ณ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้ อง
เสียภำษีเกิดขึน้ เว้ นแต่ จะพิสจู น์ ได้ ว่ำสินค้ ำนัน้ ได้ สูญหำยหรือจำนวนหรือปริมำณขำดไปเพรำะเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุผลอันสมควร
ในกรณีท่ สี ินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีเป็ นนำ้ มันและผลิตภัณฑ์ นำ้ มัน หำกควำมแตกต่ ำงของ
ปริมำณนำ้ มันและผลิตภัณฑ์ นำ้ มันที่ขอยกเว้ นภำษีเปรียบเทียบกับปริมำณนำ้ มันและผลิตภัณฑ์ นำ้ มันที่
ตรวจวัดได้ จำกโรงอุตสำหกรรมที่นำนำ้ มันและผลิตภัณฑ์ นำ้ มันนัน้ มำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบใน
กำรผลิตนำ้ มันหรือผลิตภัณฑ์ นำ้ มันประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่ง หรือ
เปรียบเทียบกับปริมำณนำ้ มันหรือผลิตภัณฑ์ นำ้ มันที่วดั ได้ จำกโรงอุตสำหกรรมที่นำนำ้ มันและผลิตภัณฑ์
นำ้ มันนัน้ มำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรื อส่ วนประกอบในกำรผลิตนำ้ มันหรือผลิตภัณฑ์ นำ้ มันเพื่อกำรส่ งออกแล้ วแต่
กรณี มีควำมแตกต่ ำงกันเกินกว่ ำร้ อยละ 0.5 ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมัตติ ำมข้ อ 3 ชำระภำษีสำหรับ
ส่ วนที่แตกต่ ำงดังกล่ ำว เว้ นแต่ จะพิสูจน์ ได้ ว่ำสินค้ ำนัน้ ได้ สญ
ู หำยหรือจำนวนหรือปริมำณขำดไปเพรำะเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร
ข้ อ 7 ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับอนุมตั ิตำมข้ อ 3 จัดทำบัญชีประจำวันและงบเดือน
แสดงรำยกำรเกี่ยวกับสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีตำมแบบที่อธิบดีกำหนดและยื่นบัญชีประจำวันและงบเดือน
ดังกล่ ำวต่ ออธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยภำยในวันที่สิบห้ ำของเดือนถัดจำกเดือนที่ควำมรับผิดในอัน
จะต้ องเสียภำษีเกิดขึน้
ข้ อ 8 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมใดที่จะนำสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือ
ส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำตำมมำตรำ 101 ทวิ จะต้ องทำสัญญำไว้ กับอธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำย

ว่ ำจะให้ เบีย้ ปรับตำมสัญญำนับแต่ วนั ที่ควำมรับผิดในอันจะต้ องเสียภำษีเกิดขึน้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี ้
(1) นำไปใช้ นอกเหนือจำกกำรนำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิต
(2) สูญหำยหรือจำนวนหรือปริมำณขำดไปในระหว่ ำงกำรเก็บรักษำ
ให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่งยื่นสูตรกำรผลิตต่ อเจ้ ำพนักงำนสรรพสำมิต ณ
สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่งตำมข้ อ 3 วรรคหนึ่ง แล้ วแต่ กรณี เพื่อให้ อธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยพิจำรณำ
อนุมตั ิสูตรกำรผลิตดังกล่ ำวด้ วย
ข้ อ 9 เมื่อได้ รับอนุมตั ิสูตรกำรผลิตจำกอธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมำยแล้ ว ให้ ผ้ ู
ประกอบอุตสำหกรรมที่จะนำสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีมำใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำ
ในโรงอุตสำหกรรมของตนแจ้ งเจ้ ำพนักงำนสรรพสำมิต ณ สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่งตำมข้ อ 3 วรรคหนึ่ง
แล้ วแต่ กรณี ตำมแบบที่อธิบดีกำหนดเพื่อทำกำรตรวจสอบและนับจำนวนหรือปริมำณสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ น
ภำษีก่อนรับเข้ ำในโรงอุตสำหกรรมของตน
ข้ อ 10 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่นำสินค้ ำที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษีมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือ
ส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำในโรงอุตสำหกรรมของตนจะต้ องนำสินค้ ำที่ผลิตได้ นัน้ ออกจำกโรง
อุตสำหกรรมของตนภำยในสำมสิบวันนับแต่ วนั ที่ควำมรับผิดในอันจะต้ องเสียภำษีของสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ น
วัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำเกิดขึน้
ในกรณีท่ นี ำสินค้ ำที่ผลิตได้ ตำมวรรคหนึ่งไปเก็บไว้ ในคลังสินค้ ำทัณฑ์ บนต้ องนำสินค้ ำนัน้
ออกจำกคลังสินค้ ำทัณฑ์ บนภำยในสำมสิบวันนับแต่ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้ องเสียภำษีของสินค้ ำที่
นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำเกิดขึน้
หำกไม่ สำมำรถนำสินค้ ำดังกล่ ำวมำใช้ ผลิตสินค้ ำได้ ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง
หรือไม่ สำมำรถนำออกจำกคลังสินค้ ำทัณฑ์ บนได้ ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ี
ได้ รับอนุมัตติ ำมข้ อ 3 ชำระภำษีสำหรับสินค้ ำที่ขอยกเว้ นภำษีนับแต่ วนั ที่ควำมรับผิดในอันจะต้ องเสียภำษี
ของสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำเกิดขึน้
ข้ อ 11 ในกรณีกำรขนส่ งนำ้ มันหรือผลิตภัณฑ์ นำ้ มันทำงท่ อ ให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีท่ ไี ด้ รับ
อนุมตั ิตำมข้ อ 3 ชำระภำษีสำหรับนำ้ มันหรือผลิตภัณฑ์ นำ้ มันดังกล่ ำว นับแต่ วนั ที่ควำมรับผิดในอันจะต้ อง
เสียภำษีของนำ้ มันหรือผลิตภัณฑ์ นำ้ มันที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิตนำ้ มันหรือ
ผลิตภัณฑ์ นำ้ มันเกิดขึน้ ในแต่ ละวัน
ข้ อ 12 ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่นำสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือ
ส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำต้ องแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษี ดังกล่ ำวตำมแบบที่
อธิบดีกำหนดพร้ อมกับกำรยื่นแบบรำยกำรภำษีและชำระภำษี หรือพร้ อมกับกำรขอยกเว้ นภำษีหรือคืนภำษี
ในกรณีส่งสินค้ ำออกนอกรำชอำณำจักรตำมมำตรำ 100 เพื่อให้ เจ้ ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบควำม
ถูกต้ อง
ให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสำหกรรมที่นำสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือ
ส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำ จัดทำบัญชีประจำวันและงบเดือนแสดงรำยกำรเกี่ยวกับสินค้ ำที่ได้ รับ
ยกเว้ นภำษีดังกล่ ำวตำมแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นบัญชีประจำวันและงบเดือนดังกล่ ำวต่ ออธิบดีหรือผู้ซ่ งึ
อธิบดีมอบหมำยภำยในวันที่สิบห้ ำของเดือนถัดจำกเดือนที่นำสินค้ ำที่ได้ รับยกเว้ นภำษีมำใช้ เป็ นวัตถุดิบ
หรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำ

ข้ อ 13 สินค้ ำใดที่ผลิตขึน้ จำกวัตถุดบิ หรือมีส่วนประกอบเป็ นสินค้ ำที่ได้ รับกำรยกเว้ น
ภำษีตำมกฎกระทรวงนีจ้ ะนำสินค้ ำที่ผลิตขึน้ ดังกล่ ำวนัน้ มำยกเว้ นภำษีตำมกฎกระทรวงนีอ้ ีกไม่ ได้
ข้ อ 14 กฎกระทรวงนีม้ ิให้ ใช้ บงั คับกับผู้ประกอบอุตสำหกรรมประเภทคลังนำ้ มันที่มกี ำร
ปรุ งแต่ งนำ้ มันโดยกำรเพิ่มสำรเติมแต่ ง
ข้ อ 15 ให้ อธิบดีมอี ำนำจวำงระเบียบและแนวปฏิบัตเิ พื่อให้ เป็ นไปตำมกฎกระทรวงนี ้
มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องดังนี้
-ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่ าด้ วยการยกเว้ นภาษีสาหรั บสินค้ าที่นามาใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือ
ส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ า พ.ศ. 2553
ให้ ไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2545

สมคิด จำตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรออกกฎกระทรวงฉบับนีค้ อื โดยที่มำตรำ 101 ทวิ แห่ งพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
กำหนดให้ อธิบดีมอี ำนำจยกเว้ นภำษีให้ แก่ ผ้ มู ีหน้ ำที่เสียภำษีสำหรับสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือ
ส่ วนประกอบในกำรผลิตสินค้ ำประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งต้ องเสียภำษีตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ ำว และสำหรับสินค้ ำที่นำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบหรือส่ วนประกอบในกำรผลิตสิน ค้ ำเพื่อ
กำรส่ งออก โดยให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้ องออก
กฎกระทรวงนี ้

(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ ม 119 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2545)

