
 

 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการยกเวนภาษีสําหรับสินคาท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา 
พ.ศ. 2553 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2550 ประกอบกับ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 12 และขอ 15          

แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่นํามาใชเปน

วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา พ.ศ. 2545 ออกตามความในมาตรา 101 ทวิ แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนภาษีสําหรับ
สินคาท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา พ.ศ. 2553” 
 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันออกระเบียบเปนตนไป 
 

ขอ 3 สินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาที่จะไดรับ          

การยกเวนภาษีตามมาตรา 101 ทว ิตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
3.1 เปนสินคาของผูมีหนาที่เสียภาษีตามขอ 4 
3.2 เปนสินคาประเภทหรือชนิดตามขอ 4 
 

ขอ 4 ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ประสงคจะขอยกเวนภาษีสําหรับสินคาท่ีนํามาใชเปน

วัตถดิุบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาตามมาตรา 101 ทวิ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
4.1 เปนผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาตามกฎหมายวาดวยภาษี

สรรพสามิต 
4.2 เปนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 
4.3 มีทุนจดทะเบียนตามประเภทของสินคา ดังน้ี 

(1) ประเภทสินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน ตองมีทุนจดทะเบียน                 

ที่ชําระแลวไมตํ่ากวา 10,000,000 บาท 
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(2) ประเภทสินคารถยนต ตองมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว                     

ไมตํ่ากวา 1,000,000 บาท 

(3) ประเภทสินคาเครื่องปรับอากาศ ตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว               

ไมตํ่ากวา 15,000 บาท 
(4) ประเภทสินคาแบตเตอรี่ ตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว                   

ไมตํ่ากวา 10,000 บาท 
(5) สินคาอื่น ๆ นอกจาก (1) – (4) ตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว            

ไมตํ่ากวา 50,000 บาท        
 

ขอ 5 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามขอ 4 ที่ประสงคจะขอยกเวนภาษีสําหรับสินคาท่ี

นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาตามมาตรา 101 ทวิ ย่ืนคําขออนุมัติตอ

สรรพสามิตพ้ืนที่แหงทองท่ีที่โรงอุตสาหกรรมหรือดานศุลกากรที่มีการนําเขาน้ันต้ังอยู แลวแตกรณ ี
ตามแบบ ภษ. 01-29/1 พรอมหลักฐานท่ีระบุในคําขอ โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่
เว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือทางเอกสาร 
 ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีเสียภาษีที่ขอยกเวนภาษีตามวรรคหน่ึงจําหนายสินคาที่

นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาใหแกตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนกอนสงสินคา 

ไปใหผูประกอบอุตสาหกรรมท่ีจะนําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบ 
ในการผลิตสินคา ใหผูมีหนาที่เสียภาษีระบุรายละเอยีดเก่ียวกับตัวแทนหรือบุคคลอื่นในแบบ ภษ. 

01-29/1 ดวย 
เม่ือไดรับอนุมัติแลวใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง วางหลักประกันคาภาษี

เปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององคการรัฐบาล หรือหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 

ตามแบบทายระเบียบน้ี ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
(1) สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน วงเงินประกันคาภาษีจํานวนรอยละ 10 

ของยอดคาภาษีเฉลี่ยในระยะ 6 เดือน ที่ลวงมาแลว แตไมเกิน 1,000,000  บาท 
(2) สินคารถยนต วงเงินประกันคาภาษีจํานวนรอยละ 10 ของยอดคาภาษี

เฉลี่ยในระยะ 6 เดือน ที่ลวงมาแลว แตไมเกิน 1,000,000  บาท 
(3) สินคาเคร่ืองปรับอากาศ วงเงินประกันคาภาษีจํานวนรอยละ 10 ของยอด

คาภาษีเฉลี่ยในระยะ 6 เดือน ท่ีลวงมาแลว แตไมเกนิ 100,000  บาท 
(4) สินคาแบตเตอร่ี วงเงินประกันคาภาษีจํานวนรอยละ 10 ของยอดคาภาษี

เฉลี่ยในระยะ 6 เดือน ที่ลวงมาแลว แตไมเกิน 10,000  บาท 
(5) สินคาอื่น ๆ นอกจาก (1) – (4) วงเงินประกนัคาภาษีจํานวนรอยละ 10 

ของยอดคาภาษีเฉลี่ยในระยะ 6 เดือน ที่ลวงมาแลว แตไมเกิน 10,000 บาท 
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กรณีท่ียังไมเคยมีการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน            

ใหเจาพนักงานสรรพสามิตกําหนดวงเงินประกันคาภาษีไดตามความเหมาะสม และเมื่อไดมีการนํา

สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนครบ 6 เดือนแลว ใหกาํหนดวงเงินประกัน

ใหมโดยใชหลักเกณฑตามวรรคสอง 

หลักประกันคาภาษีที่วางไวตามวรรคสาม ใหถือวาเปนการวางประกันคาภาษี 

ในการขอยกเวนภาษีสําหรับสินคาท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาครั้งตอไป          

โดยใหมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีวางประกนัคาภาษีในคร้ังแรก 
 

ขอ 6 กอนนําสินคาที่ขอยกเวนภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือกอนขนสินคา        

ออกจากอารักขาของศุลกากร ใหผูมีหนาที่เสียภาษีที่ไดรับอนุมัติตามขอ 5 แจงเจาพนักงาน

สรรพสามิต ณ สถานที่ตามขอ 5 ตามแบบ ภษ. 01-29/1 ก โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต       

ที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือทางเอกสาร เพื่อทําการตรวจสอบและนับ
จํานวนหรือปริมาณสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีและหลกัฐานท่ีเกี่ยวของ 

ในกรณีที่เห็นสมควร ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ตามสินคาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ 

แลวแตกรณี จะสั่งใหตรวจสอบสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีทางเอกสารหรือโดยวิธีการอื่นแทนก็ได 
เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองของสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีแลว ใหเจาพนักงาน

สรรพสามิตประทับตราหรือเครื่องหมายเพ่ือแสดงวาเปนสินคาที่ไดรับยกเวนภาษี แตถาโดยสภาพ 
ของสินคาน้ันไมอาจกระทําการดังกลาวได ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ  

ภาษี 1 หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ตามสินคาที่อยูในความดูแล

รับผิดชอบ แลวแตกรณี สัง่ใหดําเนินการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือแสดงใหทราบวาเปนสินคา     

เชนวาน้ัน 
ในกรณีเปนสินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน กอนนําสินคาที่ขอยกเวนภาษี 

ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือกอนขนสินคาออกจากอารักขาของศุลกากร ใหผูมีหนาที่เสียภาษีที่ไดรับ
อนุมัติตามขอ 5 แจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตท่ีอยูประจําโรงอุตสาหกรรมหรือเจาพนักงาน

สรรพสามิต ณ สถานที่ตามขอ 5 แลวแตกรณี ตามแบบ ภษ. 01-29/1 ก โดยผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือทางเอกสาร เพื่อทําการตรวจสอบ
ความถูกตองและผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ทอทางรับ–จายของยานพาหนะท่ีใชขนสงกอน           

พรอมใหระบุหมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิตในแบบ ภษ. 01-29/1 ก  
ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีเสียภาษีที่ไดรับอนุมัติตามขอ 5 นําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษี

ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของศุลกากรไมตรงกับท่ีผานการตรวจสอบและนับ

จํานวนหรือปริมาณตามวรรคหน่ึง ใหผูมีหนาที่เสียภาษีดังกลาวช้ีแจงเหตุผลประกอบ ทั้งน้ี ใหไดรับ 
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ยกเวนภาษีเฉพาะตามจํานวนหรือปริมาณท่ีนําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรืออารักขาของศุลกากร

ตามท่ีตรวจสอบไดจริง แตไมเกินจํานวนหรือปริมาณท่ีระบุไวในคําขอตามขอ 5 
เมื่อตรวจสอบและนับจํานวนหรือปริมาณสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีเสร็จแลว                

ใหเจาพนักงานสรรพสามิตตามวรรคหน่ึงบันทึกผลการตรวจตามแบบ ภษ. 01-29/1 ก ไวเปน

หลักฐานเพ่ือใหผูมีหนาที่เสียภาษีใชเปนเอกสารกํากับการขนสินคาและใหสําเนาสงไปยังสรรพสามิต

พื้นที่ท่ีอนุมัติใหยกเวนภาษีตามขอ 5 เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

ขอ 7 การขนสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขา

ของศุลกากร ใหผูมีหนาที่เสียภาษีที่ไดรับอนุมัติตามขอ 5 ใชเอกสารตามแบบ ภษ. 01-29/1 ก         

ซึ่งเจาพนักงานสรรพสามิตไดลงนามเรียบรอยแลว กาํกับไปกับสินคาดังกลาวดวย 
สําหรับการขนนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันทางทอ เมื่อเจาพนักงานดําเนินการ

ตรวจสอบจํานวนหรือปริมาณในแตละวันเรียบรอยแลว ใหผูมีหนาที่เสียภาษีท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 5 

สงแบบ ภษ. 01-29/1 ก ใหเจาพนักงานสรรพสามิตที่อยูประจําโรงอุตสาหกรรมท่ีจะนําสินคาที่

ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาในโรงอุตสาหกรรมตามขอ 11 

ทราบทันที  
ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีเสียภาษีที่ไดรับอนุมัติตามขอ 5 ไมปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  

หรือวรรคสองใหถือวาสินคาน้ันไมไดรับการยกเวนภาษี 
  

ขอ 8 ถาปรากฏวาสินคาท่ีไดขอรับยกเวนภาษีสูญหายหรือขาดจํานวนไปในระหวาง

การขน ใหผูมีหนาที่เสียภาษีที่ไดรับอนุมัติตามขอ 5 ชําระภาษีสําหรับสินคาตามประเภทหรือชนิด

และจํานวนหรือปริมาณท่ีสูญหายหรือขาดไปในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยู ณ วนัที่ความรับผิดในอัน

จะตองเสียภาษีเกิดข้ึน เวนแตจะพิสูจนตอสรรพสามิตพื้นท่ีที่อนุมัติใหยกเวนภาษีตามขอ 5 ไดวา

สินคาน้ันไดสูญหายหรือขาดจํานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร 
ในกรณีที่สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีเปนนํ้ามันและผลติภัณฑนํ้ามัน หากความ

แตกตางของปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันที่ขอยกเวนภาษี เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้ามันและ

ผลิตภัณฑนํ้ามันที่ตรวจวัดไดจากโรงอุตสาหกรรมท่ีนํานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันน้ันมาใชเปนวัตถุดิบ

หรือสวนประกอบในการผลิตนํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรือ 

อีกชนิดหน่ึง หรือเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันที่วัดไดจากโรงอุตสาหกรรมที่นํา

นํ้ามันและผลติภัณฑนํ้ามันน้ันมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตนํ้ามันหรือผลิตภัณฑ

นํ้ามันเพื่อการสงออก แลวแตกรณี มีความแตกตางกันเกินกวารอยละ 0.5 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
ทีไ่ดรับอนุมัติตามขอ 5 ชําระภาษีสําหรับสวนท่ีแตกตางดังกลาว เวนแตจะพสิูจนตอสรรพสามิตพื้นที่

ที่อนุมัติใหยกเวนภาษีตามขอ 5 ไดวาสินคาน้ันไดสูญหายหรือจํานวนหรือปรมิาณขาดไปเพราะเหตุ

สุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 
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ขอ 9 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 5 จัดทําบัญชีประจําวันแสดงการ

ผลิตและการจําหนาย ตามแบบ ภษ.03-06 หรือแบบอื่นที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

ตามสินคาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ แลวแตกรณี และจัดทํางบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ         

การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา ตามแบบ ภษ. 01-42 หรือแบบอื่นที่ไดรับอนุมัติ       
จากผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ตามสินคาท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ แลวแตกรณี โดยใหย่ืนบัญชี

ประจําวันและงบเดือนดังกลาวตอสรรพสามิตพ้ืนที่แหงทองท่ีที่โรงอุตสาหกรรมหรือดานศุลกากร         

ที่มีการนําเขาน้ันต้ังอยู ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี

เกิดข้ึน โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th         
หรือทางเอกสาร 

 
ขอ 10 ผูประกอบอุตสาหกรรมใดที่จะนําสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบ

หรือสวนประกอบในการผลิตสินคาตามมาตรา 101 ทวิ จะตองทําสัญญาตามแบบทายระเบียบน้ีไวกับ

กรมสรรพสามิต วาจะใหเบ้ียปรับตามสัญญาเทากับจํานวนเงินคาภาษี นับแตวันท่ีความรับผิดใน       

อันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน ในกรณีดังตอไปน้ี 
10.1 นําไปใชนอกเหนือจากการนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบ        

ในการผลิต 
10.2 สูญหาย หรือจํานวนหรือปริมาณขาดไปในระหวางการเกบ็รักษา 
ในการน้ีกรมสรรพสามิตโดยสรรพสามิตพื้นที่ มีอํานาจลงนามในหนังสือ

สัญญาของผูประกอบอุตสาหกรรมที่จะใหเบ้ียปรับ 
ใหผูประกอบอุตสาหกรรมตามวรรคหน่ึงย่ืนสูตรการผลิตตามแบบทาย

ระเบียบน้ี ตอเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีที่โรงอุตสาหกรรมต้ังอยูกอนการผลิต โดยผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือทางเอกสาร เพ่ือให
สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติสูตรการผลิตดังกลาว  

ในกรณีท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมท่ีจะนําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปน

วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาไดรับอนุมัติสูตรการผลิตแลว ใหสูตรการผลิตน้ันใชไดตอไป

โดยใหถือวาไดรับอนุมัติสูตรการผลิตสําหรับการผลิตในครั้งตอไป เวนแตในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

สูตรการผลิต ผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองปฏบัิติใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคสาม 
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ขอ 11 เมื่อไดรับอนุมัติสูตรการผลิตจากสรรพสามิตพื้นท่ีแลว ใหผูประกอบ

อุตสาหกรรมที่จะนําสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา  

ในโรงอุตสาหกรรมของตนแจงเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีที่โรงอุตสาหกรรมต้ังอยู          

ตามแบบ ภษ.01-29/1 ข โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซตกรมสรรพสามิต 

http://www.excise.go.th หรือทางเอกสาร เพ่ือทําการตรวจสอบและนับจํานวนหรือปริมาณสินคา           
ที่ไดรับยกเวนภาษีกอนรับเขาในโรงอุตสาหกรรมของตน 

กรณีท่ีโรงอุตสาหกรรมนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันมีเจาพนักงานสรรพสามิต

อยูประจําโรงอุตสาหกรรม ใหเจาพนักงานสรรพสามิตท่ีอยูประจําโรงอุตสาหกรรมทําลายดวงตรา 

กรมสรรพสามิตที่เจาพนักงานสรรพสามิตผนึกไวตามที่กําหนดในขอ 6 วรรคสี่ เพื่อทําการตรวจสอบ

จํานวนหรือปริมาณนํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันที่ไดรับยกเวนภาษีกอนรับเขาในโรงอุตสาหกรรม       

ของตน โดยกอนทําลายจะตองตรวจสอบวามีสภาพผิดปกติหรือไม หากปรากฏวามีสภาพผิดปกติ        

ใหรายงานตอสรรพสามิตพื้นท่ีที่อนุมัติใหยกเวนภาษีตามขอ 5 ทราบทันที 
เม่ือเจาพนักงานไดตรวจสอบและนับจํานวนหรือปรมิาณสินคาตามวรรคหน่ึง

หรือวรรคสองแลว ใหสงสําเนาแบบ ภษ.01-29/1 ข ใหสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีอนุมัติใหยกเวนภาษี 
ตามขอ 5 ทราบทันที 

 
ขอ 12 ผูประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบในการผลิตสินคาในโรงอุตสาหกรรมของตน จะตองนําสินคาท่ีผลิตไดน้ันออกจาก      

โรงอุตสาหกรรมของตนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีของสินคา      

ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาเกิดข้ึน 
ในกรณีที่นําสินคาที่ผลิตไดตามวรรคหน่ึงไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน                

ตองนําสินคาน้ันออกจากคลังสินคาทัณฑบนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ความรับผิดในอันจะตอง 

เสียภาษีของสินคาท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาเกิดข้ึน 
หากไมสามารถนําสินคาดังกลาวมาใชผลิตสินคาไดภายในกําหนดเวลาตาม

วรรคหน่ึง หรือไมสามารถนําออกจากคลังสินคาทัณฑบนไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  

ใหผูมีหนาที่เสียภาษีท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 5 ชําระภาษีสําหรับสินคาที่ขอยกเวนภาษีนับแตวันท่ีความ

รับผิดในอันจะตองเสียภาษีของสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาเกิดข้ึน 
 

ขอ 13 ในกรณีการขนสงนํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันทางทอ หากไมสามารถนํามาใช

เปนวัตถดิุบหรือสวนประกอบในการผลิตนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน ภายในกําหนดเวลาตามขอ 12  

ใหผูมีหนาที่เสียภาษีท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 5 ชําระภาษีสําหรับนํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันดังกลาว   
นับแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีของนํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ 

หรือสวนประกอบในการผลตินํ้ามันหรือผลิตภัณฑนํ้ามันเกิดข้ึนในแตละวัน 
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 ขอ 14 ผูประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบในการผลิตสินคาตองแจงรายละเอียดเก่ียวกับการรับ-จายสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีท่ี

นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตามแบบ ภษ.01-29/1 ค พรอมกับการย่ืนแบบรายการภาษีและ

ชําระภาษี หรือพรอมกับการขอยกเวนภาษีหรือคืนภาษีในกรณีสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรตาม

มาตรา 100 โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
หรือทางเอกสาร เพื่อใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตอง 

ใหผูประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบ              

หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา จัดทําบัญชีประจําวันตามแบบ ภษ.01-29/1ค หรือแบบอื่น               

ที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือผูอํานวยการสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ตามสินคาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ แลวแตกรณี และ

จัดทํางบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีดังกลาวตามแบบ ภษ.01-29/1 ง หรือ         

แบบอื่นที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือผูอํานวยการ

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ตามสินคาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ แลวแตกรณี 

โดยใหย่ืนแบบ ภษ. 01-29/1 ค และแบบ ภษ. 01-29/1 ง ตอสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในวันที่สิบหา 
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต

สินคา พรอมท้ังสงสําเนาบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษี
ดังกลาวใหสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีอนุมัติใหยกเวนภาษีตามขอ 5 แลวแตกรณีทราบ โดยผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือทางเอกสาร 
 

ขอ 15 สินคาใดท่ีผลิตข้ึนจากวัตถุดิบหรือมีสวนประกอบท่ีเปนสินคาที่ไดรับการ

ยกเวนภาษีตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่

นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา จะนําสินคาท่ีผลิตข้ึนดังกลาวน้ันมาขอยกเวน

ภาษีตามกฎกระทรวงดังกลาวน้ีอีกไมได 

 
ขอ 16 ระเบียบน้ีมิใหใชบังคับกับผูประกอบอุตสาหกรรมประเภทคลังนํ้ามันท่ีมีการ

ปรุงแตงนํ้ามันโดยการเพิ่มสารเติมแตง 
 

ขอ 17 ใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน

ที่นําสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาต้ังอยู รวบรวม 

วิเคราะห และตรวจสอบขอมูลการยกเวนภาษี โดยจัดทํารายงานตามแบบ ภษ.01-29/1 จ พรอมแนบ

สําเนาบัญชีประจําวันตามแบบ ภษ.01-29/1 ค หรือแบบอื่นท่ีไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
 

 





 
 
 
 
 
       ภษ. 01-29/1 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คําขอยกเวนภาษีสรรพสามติสําหรับสินคาทีน่ํามาใช 
เปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา 

ตามมาตรา 101 ทว ิ

สําหรับเจาพนักงาน
ทะเบียนรับเลขท่ี........................................... 
วัน เดือน ป ท่ีรับ............................................ 
เจาพนักงานผูรับ........................................... 

ก.  การยื่นคําขอ 

 เรียน   สรรพสามิตพืน้ที.่...................................................... 
 

1.  ชื่อผูมหีนาที่เสียภาษี...................................................................ชื่อโรงอุตสาหกรรม.......................................................... 

     เลขประจาํตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่.............................................  

     เลขที่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ 

     อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย    โทรศัพท............................... 
 

2. ขอ   สงสินคาที่ผลิตไดจากโรงอุตสาหกรรม 

 นําเขาสินคา 

เพื่อนาํไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึง่หรือ

นําไปใชผลิตสินคาเพื่อการสงออกโดยการขอยกเวนภาษี   ดังนี ้

 ลํา     ขนาด   จํานวน ราคาสินคา มูลคาสินคา            อัตราภาษี  

  ภาษีสรรพสามิต 
 ดับ        ชื่อสินคาและชนิด  หรือแบบ    สินคา  ตอหนวย     ตามมูลคา ตามปริมาณ 

  ที่    หรือรุน   (หนวย)    (บาท)      (บาท)    รอยละ หนวยละ/บาท    บาท   ส.ต. 

          

          

          

          

          

                                                                                                                      รวมภาษีสรรพสามิต 

                                                                                                                      ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย รอยละ 10 

                                                                                                                      รวมทั้งส้ิน 

  

  

  

                 (ตัวอักษร) (........................................................................) 
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3. ไดตกลงจําหนายสินคาดังกลาวใหแก.............................................................................................................................. 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่........................................... 

     เลขที.่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................ ตําบล/แขวง............................................ 

      อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย   โทรศัพท.............................. 

      เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาในโรงอุตสาหกรรม 

      โดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนช่ือ..................................................................................................................................... 

      เลขประจาํตัวผูเสียภาษ ี  เลขที.่......... ตรอก/ซอย............................... .............      

      ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต............................................... 

      จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย    โทรศัพท.................................... 

      ทัง้นี ้ไดแนบหลักฐานจาํนวน...............................ฉบับ มาพรอมกับคําขอนี ้คือ 

3.1 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย  ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงพาณิชยไมเกิน 6 เดือน 

3.2 สําเนาทะเบียนสรรพสามิตของผูมีหนาที่เสียภาษี (ในกรณียื่นคําขอคร้ังแรก) 

3.3 สําเนาทะเบียนสรรพสามิตของผูประกอบอุตสาหกรรมที่นาํสินคาไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต           

(ในกรณียื่นคําขอคร้ังแรก) 

3.4 สําเนาหนงัสืออนุมัติสูตรการผลิตของผูประกอบอุตสาหกรรมที่นาํสินคาไปใชเปนวตัถุดิบหรือสวนประกอบ               

ในการผลิตสินคาที่ไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพสามิตแลว 

3.5 หลักฐานการจาํหนายสินคา 

3.6 สําเนาหนงัสือหลักฐานประกันคาภาษ ี
 

4.  ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทกุประการ และหากสินคาที่ขอใชสิทธิยกเวนภาษีนี ้

     สูญหายหรือจํานวนหรือปริมาณขาดไป หรือหากสิทธิที่ไดรับการยกเวนภาษีหมดลงไมวากรณีใด ๆ ขาพเจายินยอมเสียภาษี    

     ในอัตราภาษี ณ วนัที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนพรอมทั้งเบ้ียปรับและเงนิเพิม่ใหแกกรมสรรพสามิต 

  

       ลงช่ือ....................................................ผูมีหนาที่เสียภาษี 

               (...................................................) 

       วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ........ 
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ข. การพิจารณาของเจาพนักงานสรรพสามิต 

            5.  ความเหน็เจาพนักงานสรรพสามิต.........................................................................................................     

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

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

 

                                           ลงช่ือ......................................... 

                                                   (.......................................) 

                                           ตําแหนง..................................... 

                                                วนัที.่....เดือน............พ.ศ. ...... 

            6.  คําส่ัง  ................................................................................................................................................ 

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

 

 

                                                                                                     ลงชื่อ................................................... 

                                                                                                             (.................................................) 

                                                                                                ตําแหนง   สรรพสามิตพื้นที่...................... 

                                                                                                                วันที่........เดือน............พ.ศ. ....... 

 

 

  ขอที่ตองปฏิบัติ 
  

   - ผูมีหนาที่เสียภาษีทีจ่ะขอยกเวนภาษีตองยื่นคําขออนุมัติตามแบบ ภษ.01-29/1 โดยแนบหลักฐาน                         

ตามที่ระบุไวในแบบคําขอ ณ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ที่แหงทองทีท่ี่โรงอุตสาหกรรม หรือดานศุลกากรทีม่ี                      

การนาํเขาต้ังอยู 

 

 

 



 

 

 

             ภษ. 01-29/1 ก                       สําหรับเจาพนักงาน 

         แบบแจงการตรวจสอบสนิคาและกํากับการขนสินคา ทะเบียนรับเลขท่ี....................................... 
                                                   ที่ขอยกเวนภาษีตามมาตรา 101 ทว ิ  วัน เดือน ปท่ีรับ........................................ 
                                                                 เจาพนักงานผูรับ...................................... 

ก.  การยื่นคําขอ 

 เรียน   สรรพสามิตพืน้ที.่...................................................... 
 

1.  ชื่อผูมหีนาที่เสียภาษี...................................................................ชื่อโรงอุตสาหกรรม.......................................................... 

     เลขประจาํตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่.............................................  

     เลขที่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ 

     อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย    โทรศัพท............................... 
 

2.  มีความประสงคจะขนสินคาออกจาก 

  (  )  โรงอุตสาหกรรม (  )  อารักขาศุลกากร  ซึ่งบริษัทฯ ไดยื่นคําขอใชสิทธิยกเวนภาษีสรรพสามิตไว 

     ณ  ...................................................................... ตามทะเบียนรับเลขที่ .......................................................................... 

     ลงวนัที ่........................เดือน ......................................... พ.ศ. .................................. และไดรับอนุมัติใหใชสิทธิยกเวนภาษี  

     ตามหนังสือที่...........................................ลงวันที่........................เดือน.....................................พ.ศ. ........ 
 

3. สินคาดังกลาว จะสงไปยังโรงอุตสาหกรรมชื่อ..................................................................................................................... 

    ภายในวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ...................................  

    ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม (ผูรับสินคา) ............................................................................................................................. 

    เลขประจําตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่.............................................  

    เลขที่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ 

    อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.............................รหัสไปรษณีย    โทรศัพท............................... 
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4.  รายละเอียดสินคา ดังนี ้
  

 

ลําดับที ่

           

 

            ชื่อสินคาและชนิด 

                คงเหลือ     
 

   หมายเหตุ 
  ขนาด  จํานวนสินคา จํานวนสินคา   ตามหนังสือ 

หรือแบบ      (หนวย)    (หนวย) กรมฯที.่.../..... 

  หรือรุน     วนั เดือน ป 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
หมายเหตุ 
หากรายการสินคามีมากกวาจํานวนชองในตารางทีก่ําหนดไว ใหทาํเปนเอกสารแนบสําหรับรายการที่ยังขาดอยู 

 

ลงช่ือ.........................................................ผูมีหนาที่เสียภาษี 

                     (.......................................................) 

             วันที…่…….เดือน...................พ.ศ.......... 
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ข.  กรณีตรวจสินคา 

5.  เจาพนักงานสรรพสามิตไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้ :  

 
 

 ลําดับที ่
 

          ชื่อสินคาและชนิด 
 ขนาด หรือแบบ  จํานวนสินคาตรวจสอบได  

   หมายเหตุ 
       หรือรุน            (หนวย) 

     

     

     

     

     

 

                    ลงช่ือ............................................. 

                            (..........................................) 

                    ตําแหนง.........................................   

 

                    ลงช่ือ............................................. 

                            (..........................................) 

                    ตําแหนง.........................................   

 
 

                   ลงช่ือ............................................. 

                            (..........................................) 

                                      ผูมีหนาที่เสียภาษ ี

 

ค.  กรณีตรวจทางเอกสาร 

6. เจาพนักงานไดทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของแลว  

   ถูกตอง 

 

 ไมถูกตอง ................................................................ 

 

 

ลงช่ือ........................................................ 

                                                                (......................................................) 

                                                       ตําแหนง.......................................................... 
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ง.  การขนสนิคา 

 

วันที ่ ทะเบยีนรถ 

 

        ชื่อสินคาและชนิด 
 ขนาด หรือแบบ จํานวนสินคา  

   คงเหลือ 
ลายมือชื่อ 

ผูมีหนาที ่

เสียภาษี 

      หรือรุน (หนวย) 

       

       

       

       

       

 
 
ขอตองปฏิบัติ 
 1.  ผูมหีนาที่เสียภาษีทีจ่ะขอยกเวนภาษีตองยื่นแบบ ภษ. 01-29/1 ก จํานวน 1 ชดุ เพื่อใชเปนหลักฐานกํากับการ         

ขนสินคาและใหสําเนาใหสํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่แหงทองที่ทีโ่รงอุตสาหกรรมหรือดานศุลกากรที่มีการนาํเขาต้ังอยู เพื่อเปน

หลักฐานในการตรวจสอบ 

 2.  ใหเจาพนกังานสรรพสามิตสําเนาแบบ ภษ.01-29/1 ก ที่ไดรับการตรวจสอบแลวใหหนวยงานที่เกีย่วของทราบ  

ทางโทรสาร  

 3.  กรณีตรวจสอบสินคา ถาไมตรงกับการยกเวนภาษี ใหระบุเหตุผลทีช่องหมายเหตุ 



 
 

 

 

              ภษ. 01-29/1 ข                                      สําหรบัเจาพนกังาน 
                  แบบแจงเจาพนักงานสรรพสามิตปลายทาง ทะเบียนรับเลขท่ี....................................... 

                                                     เพื่อตรวจสอบสินคาทีข่อยกเวนภาษี  วัน เดือน ปท่ีรับ........................................ 
                                                                ตามมาตรา 101 ทว ิ   เจาพนักงานผูรับ...................................... 

ก.  การยื่นคําขอ 

 เรียน   สรรพสามิตพืน้ที.่...................................................... 
 

1.  ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม ............................................................................................................................................... 

     ชื่อโรงอุตสาหกรรม........................................................................................................................................................... 

     เลขประจาํตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่.............................................  

     เลขที่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ 

     อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย    โทรศัพท............................... 
 

2. มีความประสงคจะขอใหเจาพนกังานสรรพสามิตไปทาํการตรวจสอบสินคา ที่จะรับเขาในโรงอุตสาหกรรม  

ชื่อ ...................................................................................... ในวันที ่................. เดือน ........................... พ.ศ. . ......... 

     โดยไดตกลงซ้ือจาก บริษัท............................................................................................................................................... 

     ชื่อโรงอุตสาหกรรม.......................................................................................................................................................... 

     เลขประจาํตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่.............................................  

     เลขที่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ 

     อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย    โทรศัพท............................... 
 

3.  สินคาที่ขอใชสิทธิยกเวนภาษีดังกลาว ไดรับการตรวจสอบตามแบบ ภษ. 01-29/1 ก ทะเบียนรับเลขที่ .................................. 

     ลงวนัที.่......................เดือน...................................................พ.ศ........................................................... 
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4.  รายละเอียดสินคา ดังนี ้
  

ลําดับที ่            ชื่อสินคาและชนิด ขนาดหรือแบบหรือรุน   จํานวนสินคา (หนวย)        หมายเหตุ 

     

     

     

     

     
 

หมายเหตุ 
หากรายการสินคามีมากกวาจํานวนชองในตารางทีก่ําหนดไว ใหทาํเปนเอกสารแนบสําหรับรายการที่ยังขาดอยู 

 

ลงช่ือ.........................................................ผูประกอบอุตสาหกรรม 

                     (.......................................................) 

             วันที…่…….เดือน...................พ.ศ.......... 

 
 

ข.  การตรวจสอบสินคา 
 

5.  เจาพนักงานสรรพสามิตไดตรวจสอบแลว ปรากฏผลดังนี้ :  
 

ลําดับที ่       ชื่อสินคาและชนิด  ขนาดหรือแบบหรือรุน  จํานวนสินคาตรวจสอบได (หนวย)        หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

 

ลงช่ือ........................................................   ลงช่ือ........................................................ 

                     (......................................................)                               (......................................................) 

            ตําแหนง.....................................................           ผูประกอบอุตสาหกรรม 
 

ลงช่ือ........................................................ 

                     (......................................................) 

ตําแหนง..................................................... 
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ขอตองปฏิบัติ 
 

 1.  ผูประกอบอุตสาหกรรมตองปฏิบัติ คือ 

      -  กอนรับสินคาที่ขอรับการยกเวนภาษี มาใชเปนวตัถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาใหผูประกอบ 

อุตสาหกรรมยืน่แบบ ภษ.01-29/1 ข ตอเจาพนักงานสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบและนับจํานวนสินคาหรือปริมาณกอนรับ 

เขาในโรงอุตสาหกรรมที่จะนาํสินคาที่ขอรับการยกเวนภาษีดังกลาวมาเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา                       

ณ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ที่แหงทองทีท่ี่โรงอุตสาหกรรมที่นําสินคามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา 

ต้ังอยู ทั้งนี้ เมือ่นําสินคาดังกลาวเขาในโรงอุตสาหกรรมแลว หากสินคาสูญหายผูมหีนาที่เสียภาษทีี่ขอยกเวนภาษีตอง 

ชําระเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 

      -  สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีผูประกอบอุตสาหกรรมตองนาํไปผลิตและนําออกจากโรงอุตสาหกรรม  

ภายใน 30 วนั นับแตวนัที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีของสินคา ที่นาํไปเปนวัตถุดิบในการผลิตเกิดข้ึน กรณีนําสินคา 

ไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน จะตองนําสินคานั้นออกจากคลังสินคาทัณฑบน ภายใน 30 วนั นับแตวนัที่ความรับผิดในอัน

จะตองเสียภาษีของสินคาทีน่ําไปเปนวัตถดิุบในการผลติเกิดข้ึน หากไมสามารถนําไปผลิตหรือนําออกไดตามกําหนดเวลา 

ดังกลาว ใหผูที่ขอยกเวนภาษีชําระภาษีสําหรับสินคาทีข่อยกเวนภาษีดังกลาว 

 2.  ใหเจาพนกังานสรรพสามิตสําเนาแบบ ภษ.01-29/1 ข ที่ไดรับการตรวจสอบแลวใหเจาพนักงานสรรพสามติ 

ตนทางและผูส่ังอนุมัติใหยกเวนภาษีทราบทันท ี

 

 

 

 

 

 



สินคาที่รับจริง

วันที่ ซื้อจากบริษัท... วัน เดือน ป เลขที่ทะเบียนรับ ขนาดหรือ ตามแบบ จํานวน ยอด จํานวน วันที่ เลขที่ ชื่อสินคา ขนาดหรือ ยอด หมายเหตุ

รับสินคา เลขที่เอกสาร ออกจาก แบบ ภษ.01- แบบ จํานวน ภษ.01-29/1 ข ที่ใชผลิต คงเหลือ ที่ผลิตได จายออก เอกสาร และชนิด แบบ ในประเทศ สงออก คงเหลือ เลขทะเบียนรับ จํานวน

โรงอุตสาหกรรม 29/1ก *1 หรือรุน จํานวน หรือรุน แบบ ภษ.01-29/1 ก

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

รวม

หมายเหตุ  : 

1.  ใหแนบแบบ ภษ.01-29/1 ก ดวย

2.  ถาสินคาที่ผลิตไดมีมากกวา 1 รายการ ใหจัดทํารายละเอียดการจําหนายแยกเปนรายสินคา

ภษ.01-29/1 ค

หลักฐานการรับสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี สินคาสําเร็จรูปที่ผลิตไดโดยใชวัตถุดิบที่ใชสิทธิยกเวนภาษี *2

จํานวน

สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีคงเหลือ

(ตามแบบ ภษ.01-29/1 ก แตละฉบับ)

บัญชีรับ - จายสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีที่นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต และบัญชีประจําวัน

ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม ................................................ ชื่อสินคา (วัตถุดิบ) ที่ไดรับยกเวนภาษี ....................................

ประจําเดือน...........................................................................พ.ศ....................................



 
 
 
 
 
          ภษ. 01-29/1ง 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี 

ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม.........................................................ประเภทสินคา........................... 
ประจําเดือน......................................พ.ศ......................... 

สําหรับเจาพนักงาน
ทะเบียนรับเลขที่................................ 
วัน เดือน ปที่รับ................................. 
เจาพนักงานผูรับ............................... 

 
 

1.  งบวัตถุดิบที่ไดรับการยกเวนภาษี 
 

    ลําดับที่ 
ชนิดวัตถุดิบ 

                           รายการ 

 

   คงเหลือยกมา 
  

   รับเดือนนี้ 
   

     รวม 
 

 ใชผลิตเดือนนี้ 
 

    เสียหาย 
     

     สูญหาย 

 

 

 คงเหลือยกไป 
 

    หมายเหตุ 

 

 

 

 

         

 

2.  งบสินคาทีผ่ลิตไดโดยใชวัตถุดิบที่ใชสิทธิยกเวนภาษี 
 

 

ลําดับที่ 

ชนิดวัตถุดิบ 

                         รายการ 

 

    คงเหลือยกมา 

  

     รับเดือนนี้ 

 

    รวม 

จําหนาย  

  คงเหลือยกไป 
 

   หมายเหตุ 
     ในประเทศ  ตางประเทศ         รวม 

 

 

 

 

         

 

                 ขาพเจารับรองวารายการที่แสดงไวครบถวนและถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 

          ลงชื่อ.................................................ผูประกอบอุตสาหกรรม 

                         (................................................) 

          ตําแหนง............................................. 

          วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. ..... 



ภษ.01-29/1 จ

ผูมีหนาที่เสียภาษี/ จํานวน ภาษี จํานวน ภาษี หมายเหตุ

ผูนําเขา จายจริง สรรพสามิต ที่รับจริง สรรพสามิต

รวม รวม

รายงานสินคาที่ขอยกเวนภาษีเพื่อใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา

  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่...............................................

ประจําเดือน.................................................................. ปงบประมาณ..............

ลําดับที่ ชื่อสินคาและชนิด ผูประกอบอุตสาหกรรม ชื่อสินคาและชนิด



                                                                             

 

 

แบบแจงสูตรการผลิต 
  
 

ก.  การยื่นคําขอ 
  

เรียน   สรรพสามิตพื้นที่....................................................... 
 

1.  ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม .....................................................ชื่อโรงอุตสาหกรรม............................................................................. 

    เลขประจําตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่.............................................  

   เลขที่......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง............................................ 

                อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย    โทรศัพท............................... 

2.  มีความประสงคจะขอแจงรายการวัตถุดิบหรือสวนประกอบที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตเพื่อใชในการผลิตสินคา ดังตอไปนี้ 

 

ลํา 

ดับ 

ที่ 

ประเภท 

สินคา 

ชื่อหรือสินคาที่ผลิต รุนของสินคา

(Model Code) 

รายการวัตถุดิบหรือสวนประกอบท่ีนํามาใช 

ในการผลิตสินคา (ตอสินคา 1 หนวย) 

    

 

   หมายเหตุ 

ชื่อ ผูผลิต 
รุน 

(Model) 

ปริมาณ 

หรือจํานวน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ขาพเจาขอรับรองวา รายการและขอความขางตนที่ย่ืนมาน้ี ถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

                  

 ลงชื่อ.....................................................  ผูประกอบอุตสาหกรรม          

                        (...................................................) 

            วันที่........เดือน..............พ.ศ......... 

ทะเบียนรับเลขเอกสารเลขที่..................

วัน เดือน ป.................................

เจาพนักงานผูรับ........................... 
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ข. การพิจารณา 
            3.  ความเห็นเจาพนักงานสรรพสามิต..............               

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

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

 

                     ลงช่ือ.........................................                         

                            (.......................................) 

               ตําแหนง.............................................. 

                           วันที่.....เดือน............พ.ศ......... 

               4.  คําส่ัง................................................................... 

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

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

 

                                  ลงชื่อ......................................... 

                                         (.......................................) 

                          ตําแหนง  สรรพสามิตพื้นที่……………………. 

                                         วันที่......เดือน............พ.ศ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร (ใชแนบสญัญาตามมาตรา 101 ทว)ิ 

          ธนาคาร______________________ 

        วันที_่_____เดือน_______________พ.ศ.__________ 

  ขาพเจาธนาคาร_______________________________________________สํานกังานเลขที_่__________ 

ตรอก/ซอย_____________แขวง/ตําบล____________________________เขต/อําเภอ_____________________________ 

จังหวัด______________________________ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันไวตอกรมสรรพสามิต ดังมีขอความตอไปนี้ 

  ขอ 1  ตามที_่_______________________________________________________เปนผูมหีนาที่เสียภาษี 

ต้ังอยูเลขที_่_________________ถนน________________________________แขวง/ตําบล_________________________ 

เขต/อําเภอ_______________________จังหวัด________________________ขออนุมัติจากกรมสรรพสามิตเพื่อยืน่คําขอ 

ยกเวนภาษีสําหรับสินคาทีน่าํไปใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา ตามมาตรา 101 ทว ิพรอมกฎกระทรวง 

และระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนภาษีสําหรับสินคาทีน่ํามาใชเปนวัตถดิุบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา  

พ.ศ. 2553  ซึง่จะตองวางหลักประกันตอกรมสรรพสามติ เปนจํานวน......................... (_________________________) นั้น 

  ขาพเจายอมผูกพนัตนเปนผูคํ้าประกัน_______________________________________ตอกรมสรรพสามิต 

ไมเกิน_________________________________(___________________________________________________________) 

กลาวคือ  เมื่อ___________________________________________________________________ไดรับอนุมัติตามคําขอแลว 

หาก______________________________ ซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระภาษีสําหรับสินคาที่ขอยกเวนภาษี นบัแตวันที ่

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีของสินคาทีน่ํามาใชเปนวัตถุดิบ   หรือสวนประกอบในการผลิตสินคาเกิดข้ึนก็ดี   เบ้ียปรับ  

หรือเงนิเพิม่กดี็ ขาพเจายอมชําระเงินดังกลาวแทน ใหแกกรมสรรพสามิต    ภายใน  10  วัน    นับแตวันทีธ่นาคารไดรับแจง 

โดยมิตองเรียกรองให_____________________________ ชําระกอน และใหถือวาขาพเจาเปนลูกหนี้รวมในหน้ีดังกลาวดวย 

  ขอ 2  ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยในกรณีที่กรมสรรพสามิตไดยนิยอมใหผัด หรือผอนเวลา หรือผอนผัน 

การชําระภาษ ีเบ้ียปรับ หรือเงินเพิ่ม ใหแก_________________________________________________________________ 

  ขอ 3  หนงัสือสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ มีผลใชบังคับในระยะเวลา_______ป  ต้ังแตวนัที_่______________ 

เดือน______________พ.ศ.____________เปนตนไป  และส้ินสุดวนัที_่_____เดือน_________________พ.ศ.____________ 

เวนแตจะมกีารตออายุ 

  เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาธนาคาร________________________________________โดยผูมีนามขางทายนี ้

เปนผูมีอํานาจลงนามทํานิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพนัธนาคาร ไดลงลายมอืชื่อและไดประทับตราใหไวเปนสําคัญ 

       ลงช่ือ_________________________________ผูคํ้าประกัน 

    (ประทับตรา)           (________________________________) 

       ลงช่ือ_________________________________พยาน 

                (________________________________) 

       ลงช่ือ_________________________________พยาน 

                (________________________________) 



หนังสือสัญญาของผูประกอบอุตสาหกรรมที่จะใหเบ้ียปรับ 
 

         สัญญานี้เขียนที_่_______________________ 

 

       วันที_่_________เดือน__________________พ.ศ.___________ 

 

  ระหวาง ขาพเจา_______________________________________สํานกังานเลขที_่___________________ 

ตรอก/ซอย_____________แขวง/ตําบล____________________________เขต/อําเภอ_____________________________ 

จังหวัด______________________________ เปนผูประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

ชื่อโรงอุตสาหกรรม__________________________________________________________________________________ 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี /ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่......................................... 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูประกอบอุตสาหกรรม” ฝายหนึ่ง กับ “สรรพสามิตพืน้ที”่ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา  

“กรมสรรพสามิต” อีกฝายหนึ่ง  ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาวาผูประกอบอุตสาหกรรมจะใหเบ้ียปรับตอกรมสรรพสามิต  

ดังมีขอความตอไปนี้ 

 

  ขอ 1  ผูประกอบอุตสาหกรรมรับรู  และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนภาษี

สําหรับสินคาที่นาํมาใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา พ.ศ. 2553 ทั้งที่ใชอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดข้ึน              

ในอนาคตทุกประการ 

 

  ขอ 2  ผูประกอบอุตสาหกรรมยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาไปทําการตรวจสอบสํานักงาน 

โรงอุตสาหกรรม  สถานที่เกบ็วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา หรือสถานที่ผลิตสินคาทกุแหงที่ผูประกอบ 

อุตสาหกรรมเปนเจาของ หรือเปนผูมีสิทธิในสถานที่นัน้ ๆ รวมทัง้เอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ-จายวัตถุดิบ 

หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา และเอกสารอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของกับการซ้ือ ผลิต จาํหนาย จายโอนวตัถุดิบหรือสวนประกอบ 

ในการผลิตสินคาไดตลอดเวลา 

 

  ขอ 3  หากผูประกอบอุตสาหกรรมนาํสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการ 

ผลิตสินคาตามมาตรา 101 ทว ิ 

- กรณีที่นาํไปใชนอกเหนือจากการนํามาใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา 

- กรณีที่สูญหายหรือจํานวนหรือปริมาณขาดไปในระหวางการเก็บรักษา 

ผูประกอบอุตสาหกรรมยินยอมจะใหเบ้ียปรับเทากับจํานวนเงินคาภาษี  นับแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี 

เกิดข้ึน ใหกับสรรพสามิตพืน้ที ่ซึ่งในสัญญานี้คือ “กรมสรรพสามิต” โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งส้ิน 
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  ขอ 4  ขาพเจาในฐานะเปนผูประกอบอุตสาหกรรม โดยมีนามขางทายนี้เปนผูมีอํานาจลงนาม 

ทํานิติกรรม ซึง่มีผลผูกพัน  ไดลงลายมือชือ่และไดประทับตราใหไวเปนสําคัญ 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูประกอบอุตสาหกรรม 

   (ประทับตรา)                   (________________________________) 

      ลงช่ือ_________________________________ผูประกอบอุตสาหกรรม 

               (________________________________) 

      ลงช่ือ_________________________________กรมสรรพสามิต 

               (________________________________) 

      ลงช่ือ_________________________________พยาน 

               (________________________________) 

      ลงช่ือ_________________________________พยาน 

               (________________________________) 
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