
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันที่คล้ายกัน 
พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทน ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันที่คล้ายกัน 
มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามันหล่อลื่น และน ้ามัน   
ที่คล้ายกันไว้ ดังต่อไปนี้  

 
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรม

น ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันที่คล้ายกัน พ.ศ. 2560” 
 
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแตว่ันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ให้โรงอุตสาหกรรมน ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันที่คล้ายกัน ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบ  

กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน พ.ศ. 2560 
 
ข้อ 4 ในระเบียบนี   

 “น ้ามันหล่อลื่น” หมายความว่า น ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันที่คล้ายกัน ที่มีคุณสมบัติตามที่
อธิบดีประกาศก้าหนด  

 “โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 ที่ผลิตน ้ามันหล่อลื่น 

 “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ   
ในการด้าเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 

 “ภาชนะบรรจุภัณฑ์” หมายความว่า ภาชนะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่น เพ่ือพร้อม
จ้าหน่าย 

 
 ข้อ 5 ให้ผู้ อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการ        

ตามระเบียบนี  
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

หมวด 1 
หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

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

 ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี  
  6.1 จัดท้าบัญชีและงบเดือน ดังนี  
   6.1.1 จัดท้าบัญชีประจ้าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามแบบ         
ภส. 0๗-0๑ โดยท้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลงรายการนั นเกิดขึ น และเก็บไว้ที่        
โรงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

6.1.2 จัดท้าบัญชีประจ้าวันแสดงการผลิตและจ้าหน่าย ตามแบบ ภส. 0๗-0๒  
โดยท้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั นเกิดขึ น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม
เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

6.1.3 จัดท้างบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ้าหน่าย    
และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส. 0๗-0๔  ส่งให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ภายใน   
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
   ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะขอใช้แบบบัญชีอ่ืนแทน      
แบบบัญชีตามข้อ 6.1.1 และข้อ 6.1.2 ให้ขออนุมัติต่อสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ 
 6 .2  กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบ อุตสาหกรรมจ่ ายน ้ ามั นหล่ อลื่ น ที่ ผลิ ต ได้ ออกจาก                
โรงอุตสาหกรรมแล้ว ต่อมาเกิดเหตุจ้าเป็นท้าให้ต้องน้าน ้ามันหล่อลื่นดังกล่าวกลับ เข้าโรงอุตสาหกรรม  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นที่น้าออกจากโรงอุตสาหกรรมนั น และให้
จัดท้าบัญชีแสดงรายการ รับ – จ่าย คงเหลือ น ้ามันหล่อลื่นทีเ่สียภาษีแล้วดังกล่าว ส่งให้ส้านักงานสรรพสามิต
พื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

6 .3  กรณี ที่ จะมี การรับน ้ ามั นหล่ อลื่ นที่ เสี ยภ าษี แล้ ว เข้ าโรงอุตสาหกรรม  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดท้าบัญชีแสดงรายการ รับ – จ่าย คงเหลือ น ้ามันหล่อลื่นที่เสียภาษีแล้วดังกล่าว      
ส่งให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ีที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

6.4 กรณีที่ปริมาณน ้ามันหล่อลื่นคงเหลือที่ตรวจวัดได้จริงเกิดการสูญหายหรือขาด
จ้านวนไปจากปริมาณน ้ามันหล่อลื่นคงเหลือตามบัญชีเกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นตามปริมาณที่สูญหายหรือขาดจ้านวนไปนั น เว้นแต่ จะเป็นการ 
สูญหายหรือขาดจ้านวนไปโดยมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
 

หมวด 2 
การตรวจวัดและค้านวณหาปริมาณน ้ามันหล่อลื่น 

เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี 
----------------------------- 

 
ข้อ 7 การตรวจวัดและค้านวณปริมาณน ้ามันหล่อลื่นที่น้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์ในการค้านวณภาษี ให้ถือปฏิบัติดังนี  
 
 



- ๓ - 
 

 7.1 กรณีที่จ่ายน ้ามันหล่อลื่นออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยการบรรจุน ้ามันหล่อลื่น    
ไว้ในภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีการระบุปริมาณ ให้ถือตามปริมาณที่ระบุไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ในการ
ค้านวณภาษ ี  

การค้านวณปริมาณน ้ามันหล่อลื่นที่น้าออกจากโรงอุตสาหกรรมตามวรรคแรก          
ให้ค้านวณจากปริมาณน ้ามันหล่อลื่นของทุกภาชนะบรรจุภัณฑ์รวมกันทั งหมดที่น้าออกจากโรงอุตสาหกรรม   
ในแต่ละวันเป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี 

7.2 กรณีที่จ่ายน ้ามันหล่อลื่นออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยมิได้มีการบรรจุในภาชนะ 
บรรจุภัณฑ์หรือมิได้ระบุปริมาณไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ การตรวจวัดและค้านวณปริมาณน ้ามันหล่อลื่น 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค้านวณได้จากเครื่องมือวัดซึ่งได้รับการรับรอง
จากกรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานอ่ืนของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี  

7.2.1 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน และ/หรือ เครื่องวัดระดับชนิด
อัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging – ATG) 

7.2.2 มาตรวัด (Flow Meter) 
7.2.3 เครื่องชั่งน ้าหนัก 
7.2.4 เครื่องมือวัดอ่ืน ๆ 
 

  ข้อ 8 การตรวจวัดและค้านวณปริมาณน ้ามันหล่อลื่นที่จะรับเข้าโรงอุตสาหกรรมให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อ 7 โดยอนุโลม 

 
 ข้อ 9 กรณีมีเหตุจ้าเป็นที่ไม่สามารถท้าการตรวจวัดปริมาณน ้ามันหล่อลื่นตามระเบียบนี        

ให้สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ พิจารณาวิธีการหาปริมาณน ้ามันหล่อลื่นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการค้านวณภาษีที่เหมาะสม เสนอต่ออธิบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการต่อไป 

 
หมวด ๓ 

บทเฉพาะกาล 
----------------------------- 

 
ข้อ 1๐ การด้าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุม การรับ การเก็บ การจ่าย การตรวจวัด   

และค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ได้รับการอนุมัติ อนุญาต หรือผ่อนผันการด้าเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ ให้เป็น
อันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค้าสั่งยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

 
ประกาศ ณ วันที่       ๑๖       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                  นายสมชาย พูลสวัสดิ ์
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  


