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     คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  การขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่   
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ทิศทางเดียวกัน  

      ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ       
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ปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ และหากมีข้อบกพร่องประการใดก็ยินดีรับค าแนะน าและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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คู่มือปฏิบัติงาน 
 การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ 

ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น 
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
1. บทน า 
   ด้วยกรมสรรพสามิตได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560        
ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
ประเภทที่ 04.01 (2) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด อัตราภาษี
ตามมูลค่า ร้อยละ 0  และเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แบตเตอรีเ่ปน็
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต ให้สามารถแข่งขัน สร้างความเป็นธรรม และลดภาระภาษีที่แฝง
อยู่ในตัวสินค้าที่มีแบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบส าคัญในการผลิตสินค้า กรมสรรพสามิต   
จึงออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์
ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวตัถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติ
สิ่งของอื่นเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527  เพ่ือให้ผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า และผู้ใช้ )            
ที่ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กฎหมายก าหนด 

   ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและก ากับดูแลสินค้าแบตเตอรี่ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสินค้าแบตเตอรี่ที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการขอใช้สิทธิเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งในคู่มือนี้ประกอบด้วยกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ฯ 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ดังกล่าว เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตรา
ศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นมาตรฐาน และการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
    2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการท างาน         
ที่แน่นอน ท าให้การท างานง่ายและดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดจากการท างาน   
ให้น้อยลง 

3. ขอบเขต (Scope) 
 เนื้อหาของคู่มือปฏิบัติงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประกอบด้วยกฎหมาย
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานการขอใช้สิทธิเสียภาษี        
ในอัตราศูนย์ การรับและตรวจสอบค าขอ เอกสารและหลักฐาน การพิจารณาอนุมัติ และการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ประกาศก าหนด  การจัดส่งเอกสาร การจัดท าบัญชีประจ าวัน
และงบเดือน และรายละเอียดของแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ 

4.  ค าจ ากัดความ (Definition)  
 ในคู่มือนี้  
 “สิ่งของอื่น” หมายความว่า สิ่งของที่มิได้ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งต้องใช้
แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจึงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติวิสัย 
 “ผู้ใช้” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน    
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
 “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม   
ต่าง ๆ ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงสถานที่เก็บแบตเตอรี่หรือส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน   
สาขาด้วย 
 “ผู้น าเข้า” หมายความว่า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประกอบด้วย ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และส านักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่  โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 5.1  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีหน้าที่ 
        5.1.1  ผูอ้ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
                          - พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศฯ 
          5.2  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ มีหน้าที่ 
           5.2.1  สรรพสามิตพ้ืนที่  
                   - พิจารณาอนุมัติให้ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 01) 
                 - พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนและลงนามในข้อตกลงการเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่       
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 02) 
         - พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาในกรณีผู้ใช้มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถ         
น าแบตเตอรี่ ไปใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเ พ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น าแบตเตอรี่ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือน าเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยขอขยายได้อีกไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว  
        - พิจารณาการยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เฉพาะผู้ใช้       
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสรรพสามิตพ้ืนที่นั้น ๆ   
         - พิจารณาอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์กลับคืนให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ให้แก่ผู้ใช้นั้น   
                 - พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เกิดการ       
สูญหายหรือขาดจ านวนไป หรือมิได้น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ื อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเขา้พิสูจน์ไดว้า่เป็นการสูญหาย
หรือขาดจ านวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร 
        - พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เกิดการ       
สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการ และผู้ใช้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายหรือขาด
จ านวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร 
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          5.2.2   เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
           - รับ/ตรวจสอบค าขอ (บต. 01, บต. 02) เอกสารและหลักฐานประกอบ    
ค าขอ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นและส่งเรื่องเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
            - ตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าแบตเตอรี่ กรณีที่เลิกกิจการ หรือโอนกิจการ 
หรือผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตมาท าการตรวจสอบ  
            - ตรวจสอบบัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตรา
ศูนย์ที่จ าหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ (บต. 03-02 ก) 
            - รับงบเดือนแสดงรายการรับ การจ่ายและยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 04 ก) 
                    - ตรวจสอบบัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่ายและยอดคงเหลือแบตเตอรี่
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ (บต. 03-01) และบัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและการจ าหนา่ยสิ่งของอื่นทีใ่ช้
แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ (บต. 03-02)       
                    - รับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจ าหน่าย 
และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 04)  
          
6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
     6.1  การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้า (บต. 01) 
    ขั้นตอนที่ 1  การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน 
    ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ายื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือที่ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าเข้าตั้งอยู่           
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
    (1)  แบบค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ     
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 01) 
    (๒)  หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ     
ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง 
    (๓)  บัญชีรายชื่อผู้ใช้ ตามแบบแนบท้ายประกาศฯ โดยรายชื่อผู้ใช้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียน
กับกรมสรรพสามิตแล้ว 
    (4)  หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ สถานที่เก็บ ตลอดจนบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ การจ่ายแบตเตอรี่   
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ได้ตลอดเวลาท าการ 
    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้า      
ยื่นเอกสารหลักฐานเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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             ขั้นตอนที่ 2  รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
     เจ้าพนักงานสรรพสามิตรับค าขอ (บต. 01) และเอกสารหลักฐาน  โดยด าเนินการ
ตรวจสอบ รายละเอียดในค าขอ เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ว่ามีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้ 
      1.  กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลหรือรายละเอียดในค าขอ เอกสาร หรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ 
และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ก าหนด                   
                    ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ และให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
               2. กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือรายละเอียดในค าขอ เอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตบันทึกความเห็นในเบื้องต้นในค าขอ และส่งเรื่อง
เสนอสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบค าขอ บต. 01 ต่อไป 

    ขั้นตอนที่ 3  ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าขอ 
    1.  กรณีพิจารณา “อนุมัติ” สรรพสามิตพ้ืนที่ลงนามในแบบค าขอ บต. 01  
             2. กรณีพิจารณา “ไม่อนุมัติ” ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบ 

          ขั้นตอนที่ 4  การส่งเอกสาร 
    กรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอนมุัตแิละลงนามในแบบค าขอดงักล่าวแล้ว ให้แจ้งค าสั่งดังกลา่ว
ให้ผู้ยื่นค าขอที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในภาษีอัตราศูนย์ฯ ทราบ  และจัดส่งเอกสารค าขอดังกล่าวไปให้    
ผู้ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมารับเอกสารที่พ้ืนที่ฯ  ทั้งนี้       
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นค าขอ และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตส าเนาเอกสารค าขอดังกล่าว    
ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ ตามบัญชีรายชื่อผู้ใช้ที่แนบประกอบค าขอ
ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) กระบวนการขอเสียภาษี                                
ในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวตัถดุิบหรือส่วนประกอบในการผลติ 

สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ยื่นค าขอ (ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า) 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
แห่งท้องท่ีที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่/     

ที่ส านักงานศลุกากรหรือด่านศุลกากร
น าเข้าตั้งอยู ่

2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต         
รับ/ตรวจสอบค าขอ เอกสารและ 

หลักฐาน บันทึกลงความเห็น/เสนอ 
ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามอนมุัต ิ

 กรณีหลักฐานไมถู่กต้อง           
ไม่ครบถ้วน 

ใหแ้จ้งผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือ      
ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

1. ยื่นค าขอ บต. 01                  
และเอกสารหลักฐาน 

 

4. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/
หรือมารับที่พ้ืนที่ฯ 

 แจ้งผลการไม่อนุมัติให้ 
ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติให้เสียภาษ ี   
ในอัตราศูนย์ 

3. ผู้มีอ านาจพิจารณา 
อนุมัติ/ลงนาม 



7 
 
 

       6.2  การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 02) 
               ขั้นตอนที่ 1  การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน 
      ผู้ใช้ยื่นค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานต่อสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ หรือที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      (1)  แบบค าขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษี ในอัตราศูนย์
ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (บต. 02)  
      (๒)  ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 
               (๓)  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอลงทะเบียน 
      (4)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน         
6 เดือน  
      (5)  หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง  
      (6)  รายการประเภทสินค้า สูตรการผลิต กรรมวิธีการผลิต หรือการน าไปใช้ของผู้ใชก้รณี
น าแบตเตอรี่ ไปใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเ พ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร  
      (7)  แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บแบตเตอรี่ทุกแห่ง                               
               (8)  หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ สถานที่เก็บ ตลอดจนบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่
เสียภาษีอัตราศูนย์ได้ตลอดเวลาท าการ 
      (9) ข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่    
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
      (10)  หลักฐานอื่น ๆ  

              ขั้นตอนที่ 2  รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
       เจ้าพนักงานสรรพสามิตรับค าขอ (บต. 02) และเอกสารหลักฐาน  โดยด าเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ (1) ถึงข้อ (10) ว่ามีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้ 
       1.  กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลหรือรายละเอียดในค าขอ เอกสารหรือหลักฐาน      
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ 
และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ก าหนด 
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                    ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน          
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ และให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
               2.  กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือรายละเอียดในค าขอ ข้อตกลง เอกสารหรือ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตบันทึกความเห็นในเบื้องต้น และส่งเรื่อง
เสนอสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบค าขอ บต. 02 และข้อตกลงการลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้ต่อไป 

              ขั้นตอนที่ 3  ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าขอ 
      1.  กรณีพิจารณา “อนุมัติ” สรรพสามิตพ้ืนที่ลงนามในแบบ บต. 02 และข้อตกลงการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้  
               2.  กรณีพิจารณา “ไม่อนุมัติ” ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบ 
           ขั้นตอนที่ 4  การส่งเอกสาร 
       กรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในแบบค าขอดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ ท่ีเสียภาษีในภาษีอัตราศูนย์ฯ 
ทราบ  และจัดส่งเอกสารค าขอดังกล่าวไปให้ผู้ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ้ งให้   
ผู้ยื่นค าขอมารับเอกสารที่พื้นที่ฯ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นค าขอ 
         
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

แผนผังขั้นตอน (Flowchart) กระบวนการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่เสยีภาษีในอัตราศูนย ์
ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวตัถดุิบหรือส่วนประกอบในการผลติสิ่งของอื่น 

เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้ยื่นค าขอ(ผู้ใช้) 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องท่ีที่ 
สถานประกอบการ/ท่ีส านักงานใหญ่     

ของผู้ใช้ต้ังอยู่ 

 2. เจ้าพนักงานสรรพมิตรับ/ตรวจสอบ
ค าขอ ข้อตกลง เอกสารและหลักฐาน 

บันทึกลงความเห็น/เสนอ 
ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามอนมุัต ิ

 กรณีหลักฐานไม่ถกูต้อง          
ไม่ครบถ้วน 

ให้แจ้งผูย้ื่นค าขอแก้ไขหรือ        
ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

1. ยื่นค าขอ บต. 02 ข้อตกลง       
และเอกสารหลักฐาน 

 

4.จัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์/หรือมารับที่พ้ืนที่

ฯ 

 แจ้งผลการไม่อนุมัติให ้
ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติให้ลงทะเบียน 

3. ผู้มีอ านาจพิจารณา          
อนุมัติลงนาม 
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แผนภาพ (Work Flow) แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ของส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่กระบวนงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ 

 
 
 
 

     ขั้นตอนที่ 1                 ขั้นตอนท่ี 2                   ขั้นตอนท่ี 3              ขั้นตอนท่ี 4 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เปน็มาตรฐานการปฏบิัตงิานทัว่ไปโดยประมาณ       
              ไมร่วมระยะเวลาที่ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ยังไม่ได้รบัเอกสารทีต่้องยืน่เพ่ิมเติมจาก 
             ผู้ยื่นค าขอ (ผู้ประกอบอตุสาหกรรม/ผู้น าเขา้/ผู้ใช้) 
 
สรุป  4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วันท าการ 

 
 
 
 

ยื่นค าขอ 
(บต.01,
บต.02) 

และ
เอกสาร
หลักฐาน 

รับ/ตรวจสอบ        
ค าขอ เอกสารและ
หลักฐาน น าเสนอ   

ผู้มีอ านาจ
พิจารณาลงนาม 

 

ผู้มีอ านาจ
พิจารณา
อนุมัติและ
ลงนาม 

จัดส่ง
เอกสารทาง
ไปรษณีย/์  
มารับท่ี
พื้นที่  

แจ้งใหผู้้ย่ืน    
ค าขอ แก้ไข
หรือจัดส่ง
เอกสาร
เพิ่มเติม 

1 วัน 1 วัน 1 วัน 
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7.  แนวทางการปฏิบัตติามเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์       
 7.1  กรณีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
                 เมื่อได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
        1)  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า จะจ าหน่ายแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ใช้ตามรายชื่อผู้ ใช้ 
ชนิด และจ านวนที่ระบุไว้ในค าขอเสียภาษีอัตราศูนย์ และกรมสรรพสามิตได้พิจารณาให้ลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้แล้วเท่านั้น 
        2)  หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ยินยอมช าระภาษี       
เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมตามจ านวนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์นั้น 
        3)  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า จะจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนตามที่กรม
สรรพสามิตก าหนด ดังนี้ 
                       3.1)  บัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่ เสียภาษีอัตราศูนย์          
ตามแบบ บต. 03-02 ก 
                       3.2)  งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้ เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามแบบ บต. 04 ก 
              3.3)  บัญชีประจ าวันและเอกสารประกอบการลงบัญชีจะจัดท า ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีเหตุลงรายการนั้นเกิดขึ้น และจะเก็บบัญชีประจ าวันพร้อมเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการเพ่ือให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลาท าการ 
              3.4)  งบเดือนต้องน าส่งต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ 
              ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3) แล้ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
และผู้น าเข้ายังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 118 
โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดท าบัญชีประจ าวันตามแบบ ภส. 07-01,   ภส. 07-02 และงบเดือน
ตามแบบ ภส. 07-04 และผู้น าเข้าจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ 
ภส. 07-03 ด้วย 
         4)  กรณีแบตเตอรี่ที่ได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์ สูญหาย หรือขาดจ านวนไป หรือ
มิได้น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร        
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ต้องช าระภาษีสรรพสามิตส าหรับ
แบตเตอรี่ตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป หรือมิได้น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใน
การผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 
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                  ๕)   นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่     
ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ในภายหน้าทุกประการ  

 7.2  กรณีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้ 
        เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
แล้ว ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ดังต่อไปนี้ 
         1. ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ สถานที่เก็บแบตเตอรี่และสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้แบตเตอรี่ทุกแห่ง ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ผลิต จ าหน่าย จ่าย โอน แบตเตอรี่ ได้ตลอดเวลา 
                  2. ผู้ใช้ตกลงจะซื้อแบตเตอรี่จากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในค าขอและได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 
                  3. ผู้ใช้ตกลงจะไม่น าแบตเตอรี่ไปจ าหน่าย จ่าย แจก โอน หรือส่งมอบให้กับบุคคลอื่น
หรือน าไปใช้ในการอื่นนอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีการเลิก
กิจการหรือโอนกิจการหรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากมีแบตเตอรี่คงเหลือเป็นจ านวนเท่าใด ผู้ใช้
หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตาย สามารถจ าหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าวให้ผู้ใช้แบตเตอรี่รายอื่นที่ได้
ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ซึ่งเป็นผู้จ าหน่าย
หรือส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียน
ไว้แล้ว ผู้ใช้จะแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ เพ่ือขอลงทะเบียนใหม่ภายใน 3 วัน
ก่อนด าเนินการ 
                   4. กรณีแบตเตอรี่สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการ หรือไม่ได้
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายใน      
1 ปีนับแต่เวลาที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี หรือภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้ใช้จะช าระเบี้ย
ปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิตจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับแบตเตอรี่
ดังกล่าว นับแต่เวลาที่น าแบตเตอรี่ออกจากโรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืน าเขา้มา
ในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้น  
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5. ผู้ใช้ตกลงจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตรา

ศูนย์ และจ านวนคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เปน็วตัถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอืน่เพ่ือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสีย
ภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเ พ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชีเก็บไว้
ประจ าสถานประกอบการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

    บัญชีประจ าวันและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามวรรคหนึ่งให้ท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่
วันที่ลงรายการนั้น 

6. ผู้ใช้ตกลงจัดท างบเดือนแสดงการรับ การจ่าย รายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่
การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส่งให้ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบ
แบตเตอรี่จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ  
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

7. กรณีผู้ใช้ขอเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือย้ายสถานประกอบการหรือควบกิจการ 
หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ กรรมการผู้มีอ านาจ ผู้ใช้จะแจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ทราบ ก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยท าเป็นหนังสือ 

กรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายจะแจ้งเป็นหนังสือให้
สรรพสามิตพ้ืนที่ทีใ่ห้ลงทะเบียนไว้ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย 

แบตเตอรี่ที่คงเหลือในกรณีเลิกกิจการ โอนกิจการ หรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย         
หากเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตาย
สามารถจ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าว ให้ผู้ ใช้แบตเตอรี่รายอื่นที่ได้ลงทะเบียนกับ                 
กรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหรือ       
ส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้ 

8. ผู้ใช้ตกลงจะปฏิบัติตาม หากเจ้าพนักงานออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือสอบถาม                   
ให้ถ้อยค า ตอบข้อซักถาม หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอื่น ที่จ าเป็นไปประกอบการพิจารณา 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 

9. หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ในข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรือ 
ข้อ 8 ผู้ใช้ยินยอมช าระเบี้ยปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วน 

หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 2 หรือข้อ 3 ผู้ใช้ยินยอมช าระเบี้ยปรับ        
ต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจ านวนแบตเตอรี่ที่กระท าผิด
เงื่อนไขของข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้น 
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10. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออก
ใช้ภายหน้า และยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด 

 
8.  กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง  

 8.1  พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 
5 วรรคหนึ่ง  
 8.2  กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่   15 
กันยายน พ.ศ. 2560 
 8.3  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร  ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
9.  แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)  
 9.1  แบบ บต. 01 
 9.2  แบบ บัญชีรายชื่อผู้ใช้ 
 9.3  แบบ หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบ 
 9.4  แบบ บต. 02 
 9.5  แบบ เอกสารแนบ บต. 02 
 9.6  แบบ ข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับ
แบตเตอรี่ที่ ใช้ที่ ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่ งของอื่ นเ พ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร   
 9.7  แบบ บต. 03-02 ก 
 9.8  แบบ บต. 04 ก 
 9.9  แบบ บต. 03-01 
 9.10  แบบ บต. 03-02 
 9.11  แบบ บต. 04 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 

           1)  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2560    
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง  
           2) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ ไว้  ณ วันที่                  
15 กันยายน พ.ศ. 2560 
           3)  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์
ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร  ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้จัดท า 
 
 
 

 ชื่อ-สกุล       นางพงษ์ลดา  หมู่ศิร ิ  
 ต าแหน่ง      นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ  
 หน่วยงาน    ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
                  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 
                  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
                  โทร. 02 2415600 – 19 ต่อ 52271 
                           E-mail : ponglada@excise.go.th 
   
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๕) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๖) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๗) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีการคํานวณปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าเพื่อเสียภาษี 
(๒) การบรรจุภาชนะ  ชนิด  และลักษณะของภาชนะ  การระบุข้อความหรือเคร่ืองหมายบนภาชนะ  

และการแสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ 
(๓) การเก็บและการขนย้ายสินค้า 
(๔) การเก็บ  การขนย้าย  และการใช้วัตถุดิบ  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
(๕) การประกอบกิจการสถานบริการ 
มาตรา ๗ ให้อธิบดีมีอํานาจตีความประเภทสินค้าและบริการตามบัญชีพิกัดอัตรา 

ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การตีความตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และมิให้มีผล

ย้อนหลัง 
มาตรา ๘ กําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการภาษี  การเสียภาษี  การอุทธรณ์  หรือการแจ้งต่าง  ๆ 

ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจําเป็น 
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้  อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็น
แก่กรณีก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเป็นการทั่วไปที่จะทําให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้  อธิบดีจะประกาศขยายกําหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่า
เหตุดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้  และเม่ือได้ขยายกําหนดเวลาออกไปแล้ว  ให้ถือว่ากําหนดเวลาที่ขยาย
ออกไปนั้นเป็นกําหนดเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกําหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นําเข้า  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  ย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ   
หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในมาตรา  ๓๓ 

มาตรา ๒๑๓ ใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗  
พระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  พระราชบัญญัติยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และพระราชบัญญัติไพ่  
พุทธศักราช  ๒๔๘๖  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต  
แต่ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๑๔๔  ฉ  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.  ๒๕๒๗  ให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้ที่ต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ภายในหกเดือน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้สําหรับ 
การย่ืนขอใบอนุญาตน้ัน ๆ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการ  ในบัญชีพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๐ ลิตร 
 

๔๔ 

 ตอนที่ ๓ 
สินค้าเครื่องไฟฟ้า 

   

๐๓.๐๑ โคมไฟฟ้าและโคมระย้า ส าหรับติดเพดานหรือ
ผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้ส าหรับให้แสงสว่าง
กลางแจ้งหรือถนนหลวง 
 

๐   

 ตอนที่ ๔ 
สินค้าแบตเตอรี่ 

   

๐๔.๐๑ แบตเตอรี ่    
 (๑) แบตเตอรี ่ ๘   
 (๒) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

ในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพื่อการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

๐   

 ตอนที่ ๕ 
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว 

   

๐๕.๐๑ แก้วเลดคริสตลั และแก้วครสิตัลอื่น ๆ 
 

๐   

 ตอนที่ ๖ 
สินค้ารถยนต ์

   

๐๖.๐๑ รถยนต์นั่ง    
 (๑) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

   



หน้า   ๑๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๒๒๘ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  เป็นไปโดยถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและ   
มีมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความใน  (๒)  ของประเภทที่  ๐๔.๐๑  ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขการเสียภาษี  
ในอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร  โดยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สิ่งของอื่น”  หมายความว่า  สิ่งของที่มิได้ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งต้องใช้

แบตเตอร่ีเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจึงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติวิสัย 
“ผู้ใช้”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน  

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่ใช้แบตเตอร่ีที่ เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานที่ตั้งในการดําเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ที่ใช้แบตเตอร่ีเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   
และให้หมายความรวมถึงสถานที่เก็บแบตเตอร่ีหรือสํานักงานใหญ่  หรือสํานักงานสาขาด้วย 

“ผู้นําเข้า”  หมายความว่า  ผู้นําของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
หมวด  ๒ 

การเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้า 
 

 

ข้อ ๒ การขอเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้สิทธิเฉพาะผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ 
ผู้นําเข้าแบตเตอร่ีซึ่งจําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอร่ีให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในคําขอการเสียภาษีอัตราศูนย์
และได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ตามข้อ  ๖  แล้วเท่านั้น 



 หน้า   ๒๒๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ประสงค์จะเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ี  
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ย่ืนคําขอ 
เสียภาษีอัตราศูนย์  ตามแบบ  บต.  ๐๑  ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ต่อสรรพสามิตพื้นที่
หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ดังนี้ 

  ๓.๑ กรณีแบตเตอร่ีที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมย่ืนคําขอ
เสียภาษีอัตราศูนย์ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  ก่อนนําแบตเตอร่ีออกจาก   
โรงอุตสาหกรรม 

  ๓.๒ กรณีแบตเตอร่ีที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ผู้นําเข้าย่ืนคําขอเสียภาษี   
อัตราศูนย์ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้าตั้งอยู่  ก่อนการนําเข้า 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้าต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 
  (๑) หนังสือมอบอํานาจ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ  

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง 
  (๒) บัญชีรายช่ือผู้ใช้  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  โดยรายชื่อผู้ใช้ต้องเป็นผู้ที่ 

ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิตแล้ว   
  (๓) หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต  เข้าทําการตรวจสอบ  

สถานประกอบการ  สถานที่เก็บ  ตลอดจนบัญชี  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เก่ียวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่   
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ได้ตลอดเวลาทําการ 

ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงเอกสารหลักฐาน  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้าย่ืนเอกสาร
หลักฐานเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เม่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบคําขอและหลักฐานต่าง ๆ  แล้วหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  
ให้เสนอสรรพสามิตพื้นที่เพื่อพิจารณาลงนามในแบบ  บต.  ๐๑  ต่อไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่แบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์เกิดการสูญหาย  หรือขาดจํานวนไป  หรือมิได้
นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจริง   
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าชําระภาษีสรรพสามิตสําหรับแบตเตอร่ีตามจํานวนที่สูญหาย 
หรือขาดจํานวนไป  หรือมิได้นําไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร  ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น   
พร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายหรือขาดจํานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย   
หรือมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสรรพสามิตพื้นที่แล้ว   



 หน้า   ๒๓๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๓ 
การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้แบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ   
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้  โดยย่ืนคําขอลงทะเบียน
ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  ก่อนการซื้อหรือรับมอบแบตเตอรี่จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามข้อ  ๒  ตามแบบ  บต.  ๐๒  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน   
หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th   

กรณีผู้ใช้ตามวรรคหนึ่ง  มีสถานประกอบการหลายแห่งและตั้งอยู่หลายพื้นที่ให้ย่ืนคําขอ
ลงทะเบียน  ตามแบบ  บต.  ๐๒  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่สํานักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่  
พร้อมทั้งระบุที่ตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ให้ชัดเจน   

ข้อ ๖ ผู้ใช้ตามข้อ  ๕  ต้องทําข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอร่ีที่เสียภาษี  
อัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไป   
นอกราชอาณาจักร  ตามแบบข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับ
แบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
ท้ายประกาศนี้  และยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  พร้อมกับการย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนตามข้อ  ๕  เม่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน  
พร้อมทั้งข้อตกลงการขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้เสนอสรรพสามิต
พื้นที่เพื่อพิจารณาและลงนามในแบบ  บต.  ๐๒  และข้อตกลงการลงทะเบียนต่อไป   

ข้อ ๗ ผู้ใช้ตามข้อ  ๖  ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ  
ผู้นําเข้าแบตเตอร่ีซึ่งจําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอร่ีให้แก่ผู้ใช้  หรือสูตรการผลิต  ชื่อ  ชนิดและจํานวน
แบตเตอร่ีที่ได้รับลงทะเบียนแล้ว  ให้ผู้ใช้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สรรพสามิตพื้นที่ที่ให้ลงทะเบียน
ทราบเป็นหนังสือ  ก่อนการดําเนินการไม่น้อยกว่าสามวัน   

ข้อ ๘ การเลิกกิจการ  การโอนกิจการ  การย้ายสถานที่ทําการหรือควบกิจการ  ให้ผู้ใช้แจ้ง
เป็นหนังสือให้สรรพสามิตพื้นที่ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ทราบ  ก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
และในกรณีที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย  ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย 

ในกรณีที่เลิกกิจการหรือโอนกิจการ  หรือผู้ใช้ถึงแก่ความตาย  หากมีแบตเตอร่ีที่เสียภาษี 
อัตราศูนย์คงเหลือเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ  และเมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว   
ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตาย  สามารถจําหน่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ให้แก่ผู้ใช้รายอ่ืน 
ที่ได้ลงทะเบียนกับสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นําเข้าแบตเตอร่ีซึ่งจําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์ให้แก่ผู้ใช้นั้นได้ 



 หน้า   ๒๓๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๙ หากผู้ ใช้ ไม่ประสงค์นําแบตเตอร่ีที่ เสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้ เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ผู้ใช้ ย่ืนคําขออนุญาตต่อ
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการของผู้ใช้ตั้งอยู่  เพื่อส่งแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
กลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า  ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์
ให้แก่ผู้ใช้นั้น 

ข้อ ๑๐ กรณีแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สูญหาย  หรือขาดจํานวนไปจากสถานประกอบการ   
ผู้ใช้ต้องชําระเบ้ียปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิต  จํานวนสองเท่าของค่าภาษีสําหรับจํานวน
แบตเตอร่ีที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป  ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้อง 
เสียภาษีเกิดขึ้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายหรือขาดจํานวนเพราะเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุผล
อันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสรรพสามิตพื้นที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้ 

ผู้ใช้จะต้องนําแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นําแบตเตอร่ีออกจาก  
โรงอุตสาหกรรมหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร  แต่ถ้าผู้ใช้มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถนําแบตเตอร่ีไปใช้
เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี  
นับแต่วันที่นําแบตเตอร่ีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้ใช้มีสิทธิย่ืนหนังสือ 
ขอขยายระยะเวลาในการนําแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ได้อีกไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว   
โดยต้องย่ืนหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติการเสียภาษีอัตราศูนย์ให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผู้นําเข้าแบตเตอร่ี  ก่อนวันที่ครบระยะเวลาหน่ึงปี  ทั้งนี้  ให้สรรพสามิตพื้นที่นั้นเป็นผู้มีอํานาจ 
ขยายระยะเวลาดังกล่าว 

กรณีผู้ใช้มิได้นําแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ผู้ใช้ต้องชําระเบ้ียปรับ 
ตามข้อตกลงที่ ให้ ไว้ต่อกรมสรรพสามิต  จํานวนสองเท่าของค่าภาษีสําหรับจํานวนแบตเตอรี่ 
ที่มิได้นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   
ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น   

ข้อ ๑๑ หากผู้ ใช้ ไม่ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามประกาศน้ี   หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการ   
ขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  อาจถูกยกเลิก  ระงับ   หรือเพิกถอน 
การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ได้   

การยกเลิก  ระงับ  หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้อํานวยการสํานัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๒  มีอํานาจยกเลิก  ระงับ  หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ได้  
ทั่วราชอาณาจักร  และให้สรรพสามิตพื้นที่มีอํานาจยกเลิก  ระงับ  หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้



 หน้า   ๒๓๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนกับสรรพสามิตพื้นที่นั้น  เม่ือสั่งการให้ยกเลิก  ระงับ  หรือเพิกถอน 
การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แล้ว  ให้แจ้งการยกเลิก  ระงับ  หรือเพิกถอนนั้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผู้นําเข้าที่จําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอร่ีทราบ 

หมวด  ๔ 
การจัดทาํบัญชีและงบเดือน 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้า  จัดทําบัญชีและงบเดือน  ดังนี้ 
  ๑๒.๑ บัญชีประจําวันแสดงการรับ  การจ่ายแบตเตอรี่ที่ เสียภาษีอัตราศูนย์   

ที่จําหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ ใช้  ตามแบบ   บต .  ๐๓ -๐๒   ก  ท้ายประกาศนี้   โดยเก็บไว้ที่ 
โรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการพร้อมเอกสารประกอบการลงบัญชี  เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

  ๑๒.๒ งบเดือนแสดงรายการรับ  การจ่าย  และยอดคงเหลือแบตเตอร่ีที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  บต.  ๐๔  ก  
ท้ายประกาศนี้  และยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่หรือท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้าตั้งอยู่  หรือด่านศุลกากร
ที่มีการดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  ทราบ  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน 
ที่จําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอร่ีให้ผู้ใช้ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ใช้จัดทําบัญชีประจําวันและงบเดือน  ดังนี้   
  ๑๓.๑ บัญชีประจําวันแสดงการรับ  การจ่าย  และยอดคงเหลือวัตถุดิบแบตเตอร่ี   

ที่เสียภาษีอัตราศูนย์  ตามแบบ  บต.  ๐๓-๐๑  ท้ายประกาศนี้  และบัญชีประจําวันแสดงการผลิต  และ  
การจําหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอร่ีเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ  ตามแบบ  บต.  ๐๓-๐๒  ท้ายประกาศนี้  
โดยเก็บไว้ที่สถานประกอบการพร้อมเอกสารประกอบการลงบัญชี  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

  ๑๓.๒ งบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบแบตเตอร่ี  การผลิต  การจําหน่าย  
และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  บต.  ๐๔  ท้ายประกาศนี้  และ 
ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  ทราบ   
หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบแบตเตอร่ีจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า 

  ในกรณีที่ผู้ใช้มีสถานประกอบการตั้งอยู่ต่างเขตพื้นที่กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผู้นําเข้า  ให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ผู้ใช้ได้ขอลงทะเบียนไว้  สําเนางบเดือนตามแบบ  บต.  ๐๔  
ส่งให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรือผู้นําเข้าได้รับการเสียภาษี 



 หน้า   ๒๓๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

อัตราศูนย์ตามข้อ  ๓  หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๔ การจัดทําบัญชีประจําวันและเอกสารประกอบตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ต้องทําให้
แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น  และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี   
นับแต่วันที่ลงรายการน้ัน 

ข้อ ๑๕ กรณีที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้ผู้อํานวยการ
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๒  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๖ การใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์   
และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีสําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น 
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  สําหรับการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้   

การดําเนินการใด ๆ  ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และเง่ือนไขการยกเว้นภาษี
สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้  
หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง   

ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และเง่ือนไขการยกเว้นภาษี
สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้แบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอร่ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่น  เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ภายในหกเดือนนับแต่ประกาศน้ีใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ กําหนด 
ตามประกาศนี้   

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ค ำขอเสียภำษีในอัตรำศูนยส์ ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น                          

         วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลติสิ่งของอื่น 
         เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
          

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับ 

บต. ๐๑ 

 
 

 

เรียน   สรรพสำมิตพ้ืนที่.................................................................................... 
๑.  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
ชื่อ                                                   ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่  -- 
เลขรหัสประจ ำบ้ำน              ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่               ชื่ออำคำร                       ห้องเลขที่              ชั้นที่ 
หมู่ที ่           ตรอก/ซอย                       ถนน                            ต ำบล/แขวง                     อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                โทรศัพท ์         Email   
สถำนที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ 
๒.  มีความประสงค์ 
       จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีผลิตได้จำกโรงอุตสำหกรรม เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืน     
       น ำเข้ำ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้  
                                                  น ำไปใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืน       
       เพ่ือน ำไปใช้เอง                                                
       โดยกำรขอเสียภำษีอัตรำศูนยต์ำมรำยกำร ดังนี้  

ราคาขายปลีก อตัราภาษี
แนะน า ตามมลูค่า

(ชิน้/กอ้น /ลูกฯ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) บาท สต.

จ านวนภาษี

ภาษเีกบ็เพิม่ขึน้เพือ่ราชการส่วนท้องถิน่
                รวมทัง้ส้ิน

ล าดับที่ ชือ่/ชนิดของแบตเตอร่ี
จ านวน / คร้ัง มลูค่าสินค้า

 
 
                ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบค ำขอเสียภำษีอัตรำศูนย์ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลัง จ ำนวน........ฉบับ และตกลง
ยินยอมที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดทุกประกำร 
 
                                             ลงชื่อ..................................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ(ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                   (.................................................) 
                                              วันที่...................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
๓. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่                                           ๔.  ค าสั่ง 
  ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................ 

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

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

...........................................................................................  
 
              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
       ต ำแหน่ง...................................................... 
            วันที่...................................................... 

      อนุมัต ิ ตั้งแต่วันที่ 
      ไมอ่นุมัติ 
 
 
 

              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
         ต ำแหน่ง...................................................... 

                  วันที่...................................................... 
 

๕.   เอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำร  จ ำนวน.........................ฉบับ  ดังนี้ 
      ๕.๑  หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง 
      ๕.๒  รำยชื่อ ที่อยู่ผู้ใช้ ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับกรมสรรพสำมิต 

๕.๓  หนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เข้ำท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บ ตลอดจนบัญชี 
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆเก่ียวกับกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ได้ตลอดเวลำท ำกำร 

      ๕.๔  หลักฐำนอ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................................... ................................. 
 
๖.  เงื่อนไขว่ำด้วยกำรเสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป                
นอกรำชอำณำจักร 
            เมื่อได้รับสิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักรแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมจะปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑  ข้ำพเจ้ำจะจ ำหน่ำยแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ใช้ตำมรำยชื่อผู้ใช้ ชนิด และจ ำนวนที่ระบุไว้ในค ำขอ เสียภำษีอัตรำศูนย์ และ                      
กรมสรรพสำมิตได้พิจำรณำให้เสียภำษีอัตรำศูนย์แล้วเท่ำนั้น 

๖.๒  หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๖.๑ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมช ำระภำษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมตำมจ ำนวนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับ 
สิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์นั้น 

๖.๓  ข้ำพเจ้ำจะจัดท ำบัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด  โดยจะจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยใน    
สำมวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรำยกำรเกิดขึ้น และจะเก็บบัญชีประจ ำวันพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่                           
โรงอุตสำหกรรม หรือสถำนประกอบกำรเพ่ือให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตสอบได้ตลอดเวลำท ำกำร ข้ำพเจ้ำจะจัดท ำและน ำส่ง
งบเดือนแสดงกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด 

๖.๔   หำกแบตเตอรี่ที่ได้รับสิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์ สูญหำย หรือขำดจ ำนวนไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอม
รับผิดเสียภำษี เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตำมจ ำนวนแบตเตอรี่ที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น  

๖.๕   นอกจำกกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ                   
กรมสรรพสำมติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภำยหน้ำทุกประกำร 

                         ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นโดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้ง           
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญ  
 
 
                                                  ลงชื่อ..........................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                        (...........................................) 
                                                   วันที่............................................ 
 

 



 
บัญชีรายชื่อผู้ใช้....................................................... 

ประกอบการยื่นค าขอเสียภาษีอัตราศูนย์ บต. ๐๑ เลขที่.................  ลงวันที่................... 
 

ล าดับที่ ชื่อ/ที่อยู่ ชนิด จ านวน/เดือน หมายเหตุ 
๑ ชื่อผู้ใช้..........................................................    
 ทะเบียนรับเลขที่...........................................    
 ตั้งอยู่เลขที่....................................................    

๒     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
 รวม    

 
 

          ลงชื่อ...........................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 



หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบ 

 

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

 

เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่...................................... 

                 ตามท่ีบริษัท...........................................................................ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์/ค าขอ
ลงทะเบียน ส าหรับ 

  ผู้น าเข้าแบตเตอรี่ โดยการขอเสียภาษีอัตราศูนย์                                                

  ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 
      เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร           
  
                 บริษัทฯ ยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่เก็บ  
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษอัีตราศูนย์ ได้ตลอดเวลาท าการ                                          
 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                         (ลงชื่อ).......................................................... 
                                                                  (.......................................................)  
 

                                                       



กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ค ำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียภำษี              
อัตรำศูนย์ ส ำหรับแบตเตอรี่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

           ในกำรผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร  
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้ำหน้ำทีผู่ร้ับ 

บต. ๐๒ 

 
 

 

เรียน  สรรพสำมิตพ้ืนที่...........................................................  
๑. ผู้ขอลงทะเบียน 
ชื่อ                                                   ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อ่ืน ๆ 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบยีนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)  
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่  -- 
เลขรหัสประจ ำบ้ำน              ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่               ชื่ออำคำร                       ห้องเลขท่ี              ชั้นที่ 
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                       ถนน                            ต ำบล/แขวง                     อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์       โทรศัพท์         Email       
สถำนที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ 
๒. มีความประสงค์ 
      ขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร  

ซ้ือ/รับ จากผู้ประกอบอตุสาหกรรม/ผู้น าเข้า จ านวน/เดือน
(ระบุชือ่) (ชิน้/กอ้น/ลูกฯ)

รวม

ล าดับที่ ชือ่/ชนิดของแบตเตอร่ี

 
 

       ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบค ำขอลงทะเบียนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลังค ำขอลงทะเบียน จ ำนวน..................ฉบับ 
และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดทุกประกำร 
 
                                                               ลงชื่อ..................................................ผู้ขอลงทะเบียน (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                                     (.................................................) 
                                                                วันที่...................................................... 
 

๓. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่                                          ๔.  ค าสั่ง 
  ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................ 

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

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

........................................................................ ................... 
 
              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
       ต ำแหน่ง...................................................... 
            วันที่...................................................... 

      อนุมัต ิ ตั้งแต่วันที่  
      ไมอ่นุมัติ 
 
 
 

              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
       ต ำแหน่ง...................................................... 

                    วันที่......................................................  



 
๕. เอกสารประกอบการด าเนินการ  จ ำนวน...........................ฉบับ  ดังนี้ 
     ๕.๑  ทะเบียนบ้ำนของโรงอุตสำหกรรมหรือสถำนประกอบกำร  
     ๕.๒  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอลงทะเบียน 
     ๕.๓  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
     ๕.๔  หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง 

๕.๕  รำยกำรประเภทสินค้ำ สูตรกำรผลิต กรรมวิธีกำรผลิต หรือกำรน ำไปใช้ของผู้ใช้กรณีน ำแบตเตอรี่ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพื่อกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

     ๕.๖  แผนที่แสดงเส้นทำงไปยังสถำนประกอบกำรและสถำนที่เก็บแบตเตอรี่ทุกแห่ง 
๕.๗  หนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เข้ำท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บ ตลอดจนบัญชี 

เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ทีเ่สียภำษีอัตรำศูนยไ์ด้ตลอดเวลำท ำกำร 
๕.๘ ข้อตกลงกำรขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่ เสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำร

ผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
     ๕.๙  หลักฐำนอื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                         
                                   เอกสารแนบ บต. ๐๒ 
 
 
 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ / ชนิดแบตเตอรี่ 

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 

 

จ านวนที่เสียภาษี 
อัตราศูนย/์ครั้ง 

  (ชิ้น/ก้อน/ลูกฯ) 

 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ทะเบียนรับเลขที่................. 
วัน เดือน ปี ที่รับ................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ................. 

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้ขอลงทะเบียน 
      (..............................................) 
         ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 
    อนุมัต ิ ตั้งแต่วันที่.............................. 
    ไมอ่นุมัติ 
 
 
 
                   ลงชื่อ........................................... 
                         (..........................................) 
               ต าแหน่ง........................................... 
                     วันที่.......................................... 



หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบ 

 

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

 

เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่...................................... 

                 ตามท่ีบริษัท...........................................................................ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์/ค าขอ
ลงทะเบียน ส าหรับ 

  ผู้น าเข้าแบตเตอรี่ โดยการขอเสียภาษีอัตราศูนย์                                                

  ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 
      เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร           
  
                 บริษัทฯ ยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่เก็บ  
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษอัีตราศูนย์ ได้ตลอดเวลาท าการ                                          
 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                         (ลงชื่อ).......................................................... 
                                                                  (.......................................................)  
 

                                                       



ข้อตกลงการขอลงทะเบียน 
เป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ทีใ่ช้เป็นวัตถุดิบ 
หรอืส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ท าท่ี .............................................. 

                                                        วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................  
                ข้าพเจ้า ...................................................................... โดย..................................................... 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ..................... ถนน....................................  
ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...................... โทรศัพท์............................  
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้” ซึ่งเป็นผู้ใช้ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ                  
เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามประกาศดังกล่าวนั้น ต่อไปนี้เรียกว่า “แบตเตอรี่” 

                  ผู้ใช้ให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิต โดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                  1. ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบสถานประกอบการ 
สถานที่เก็บแบตเตอรี่และสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้แบตเตอรี่ทุกแห่ง ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่
นั้น ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ    
การซื้อ ผลิต จ าหน่าย จ่าย โอน แบตเตอรี่ ได้ตลอดเวลา 
                  2. ผู้ใช้ตกลงจะซื้อแบตเตอรี่จากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในค าขอและได้รับอนุญาตจาก                
กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 
                  3. ผู้ใช้ตกลงจะไม่น าแบตเตอรี่ไปจ าหน่าย จ่าย แจก โอน หรือส่งมอบให้กับบุคคลอ่ืนหรือ
น าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการหรือ               
โอนกิจการหรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากมีแบตเตอรี่คงเหลือเป็นจ านวนเท่าใด ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้       
ที่ถึงแก่ความตาย สามารถจ าหน่ายแบตเตอรี่ดั งกล่าวให้ผู้ ใช้แบตเตอรี่รายอ่ืนที่ ได้ ลงทะเบียนกับ                           
กรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า  ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่
ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ผู้ใช้จะแจ้งให้สรรพสามิต
พ้ืนทีท่ี่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ เพ่ือขอลงทะเบียนใหม่ภายในสามวันก่อนด าเนินการ 
                   4. กรณีแบตเตอรี่สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการ หรือไม่ได้น าไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาที่น าออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี หรือภายในก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ                
ให้ขยาย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ            
เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป                         
นอกราชอาณาจักร พ .ศ. 2560  ผู้ ใช้จะช าระเบี้ ยปรับ ตามข้อตกลงที่ ให้ ไว้ ต่ อกรมสรรพสามิต                         
จ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับแบตเตอรี่ดังกล่าว นับแต่เวลาที่น าแบตเตอรี่ออกจาก                    
โรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ในอัตราภาษีที่ใช้
บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน      
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5. ผู้ใช้ตกลงจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ และ
จ านวนคงเหลือแบตเตอรี่ที่ ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่ งของอ่ืน เพ่ือส่งออกไป                  
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชีเก็บไว้ประจ าสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

บัญชีประจ าวันและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามวรรคหนึ่งให้ท าให้แล้วเสร็จภายใน    
สามวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการนั้นเกิดข้ึน และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ลงรายการนั้น 

6. ผู้ใช้ตกลงจัดท างบเดือนแสดงการรับ การจ่าย รายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่การผลิต 
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอ่ืนที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่                
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบแบตเตอรี่จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษี                
ในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 

7. กรณีผู้ใช้ขอเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือย้ายสถานประกอบการหรือควบกิจการ หรือ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ กรรมการผู้มีอ านาจ ผู้ใช้จะแจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ทราบ ก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยท าเป็นหนังสือ 

กรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายจะแจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพ้ืนที่
ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย 

แบตเตอรี่ที่คงเหลือในกรณีเลิกกิจการ โอนกิจการ หรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายสามารถจ าหน่ายหรือส่งมอบ
แบตเตอรี่ดังกล่าวให้ผู้ใช้แบตเตอรี่รายอ่ืนที่ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้น าเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้ 

8. ผู้ ใช้ตกลงจะปฏิบัติตาม หากเจ้าพนักงานออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือสอบถาม                   
ให้ถ้อยค า ตอบข้อซักถาม หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอ่ืน ที่จ าเป็นไปประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

9. หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ในขอ้ 1 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรือ ขอ้ 8 ผู้ใช้
ยินยอมช าระเบี้ยปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วน 

หากผู้ ใช้มิ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 2 หรือข้อ 3 ผู้ ใช้ยินยอมช าระเบี้ยปรับต่อ                      
กรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจ านวนแบตเตอรี่ที่กระท าผิดเงื่อนไขของ
ข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

10. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภายหน้า และ
ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด 
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                     ผู้ใช้ได้อ่านข้อความในข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้างต้นนี้
โดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
ลงชื่อ ................................................ ... ผู้ใช้         ลงชื่อ ................................ .................. กรมสรรพสามิต 
      (...................................................)                        (..................................................)  
 
  
ลงชื่อ .................................................... พยาน      ลงชื่อ ..................................................... พยาน 
      (....................................................)                      (............................................) 



          หน่วย...........

การผลิต นําเข้า
รวมการ

ผลิต/นําเข้า

วันครบ
ระยะเวลา

 ๑ ปี

รวมเดือนนี้
รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้

บต. ๐๓-๐๒ ก
บัญชีประจําวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์

วัน เดือน
 ปี

รายการ
หลักฐาน 
เลขที่

รับ
ยอด

คงเหลือ

ชื่อผู้เสียภาษีอัตราศูนย์.........................................................
              ชนิด...........................................

จ่าย



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รบั 

บต. ๐๔ ก 

           กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง 
          งบเดือนแสดงรายการรบั การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลติสิ่งของอื่น            
           เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
           ชื่อผู้เสียภาษีอัตราศนูย์........................................เลขหนังสือที่ได้รับอนุมัติ.................................ลงวันที่.................... 
           ประจ าเดือน...................................................... 
       
                            
                                                              

 

 
 

 
 
 
 

 

งบสรุปกำรซื้อ/รับแบตเตอรี่ 
ชือ่ผู้ประกอบอตุสาหกรรม

ชือ่/ชนิดแบตเตอร่ี การผลิต น าเข้า /ผู้น าเข้า
หมายเหตุจังหวดั/ประเทศ รวมรับ

การซ้ือ/รับแบตเตอร่ีรายการ

 
งบสรุปกำรจ่ำยแบตเตอรี่ 

ชือ่/ชนิดแบตเตอร่ี ขายผู้ใช้ ส่งมอบให้ผู้ใช้
หมายเหตุชือ่ผู้ใช้ จังหวดั/ประเทศ รวมจ่าย

การจ่ายแบตเตอร่ีรายการ

 
ค ำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                  ลงชื่อ                                            ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
                                                                         (                                          )  
                                                                   วันที ่
 



หน่วย.......

วันครบ

ระยะเวลา
๑ ปี

(แบตเตอร่ี)

ยอด
คงเหลือ

บต. ๐๓-๐๑

บัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอร่ีที่เสียภาษีอัตราศูนย์

รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้

ชือ่ผู้ใช้ ...............................................................................................

จ านวนจ่ายจ านวนรับ

ชือ่/ชนิดแบตเตอร่ี............................................................................ 

รวมเดือนนี้

วัน 
เดือน
 ปี

รายการ
หลักฐาน

เลขที่
คงเหลือ
ยกมา การผลิต น าเข้า รวมรับ

ใช้ผลิต
ส่ิงของอืน่

สถานที่
เก็บ

สินค้า
เสียหาย รวมจ่าย



หน่วย.............

จํานวนท่ี
ผลิตได้

จํานวนท่ี
เสียหาย

รวมการ
ผลิต

จําหน่าย
ภายในประเทศ

จําหน่าย
ต่างประเทศ

ใช้ภายใน
โรงงาน

รวมจ่าย
สินค้า

หมายเหตุ

รวมเดือนน้ี
รวมแต่ต้นปีถึงเดือนน้ี

บต. ๐๓-๐๒ 

บัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่ายสิ่งของอ่ืนท่ีใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ

ชื่อสิ่งของอ่ืน...............................................................  

วัน 
เดือน ปี

รายการ
หลักฐาน 
เลขท่ี

รายการผลิตสินค้า รายการจําหน่ายสินค้า
ยอด

คงเหลือ



           กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
          งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจ าหนา่ยและยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออก 
           ไปนอกราชอาณาจักร  
           ชื่อผู้ใช้                                         เลขที่ลงทะเบียน                           ลงวนัที่  
                                              ประจ าเดือน 
                            
                                                              

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รบั 

บต. ๐๔ 
                                     

 
 

 

    
งบสรุปการซื้อ/รับแบตเตอรี่ 

ชือ่ผู้ประกอบอตุสาหกรรม ใช้ผลิตส่ิงของอืน่
ชือ่/ชนิดแบตเตอร่ี การผลิต น าเข้า /ผู้น าเข้า เพือ่ส่งออก

รวมการรับ คงเหลือ
รายการ การซ้ือ/รับแบตเตอร่ี

 
 
งบวัตถุดิบ 

รายการ รับจากการซ้ือ รับจากการน าเข้า
ชือ่/ชนิดแบตเตอร่ี ในประเทศ ต่างประเทศ

คงเหลือยกไปคงเหลือยกมา รวมการรับ ใช้ผลิตส่ิงของอืน่ เสียหาย รวมการจ่าย

แบบ (๑)
แบบ (๒)
แบบ (๓)
แบบ (๔)
แบบ (๕)  

 
 
 
 



งบการผลิต 
ชือ่/ส่ิงของอืน่ จ าหน่าย จ าหน่าย

รายการ ในประเทศ ต่างประเทศ
คงเหลือยกไปคงเหลือยกมา จ านวนทีผ่ลิตได้ เสียหาย รวมการผลิต รวมจ่ายสินค้า

แบบ (๑)
แบบ (๒)
แบบ (๓)
แบบ (๔)
แบบ (๕)  

 
ค ำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นจริงทุกประการ 
 
                                                 ลงชื่อ                                                  ผู้ใช้ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)  
                                                            (                                          )  
                                                  วันที ่
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