
 หน้า   ๑๙๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  การยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  7  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงการยกเว้นภาษี 
สําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“สินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า”  หมายความว่า  สินค้า   

ที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภท 
หรืออีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิต  หรือสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก   

สินค้าตามความในวรรคหนึ่งมิให้หมายรวมถึงสินค้าน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์น้ํามันที่จะนําไปใช้ 
ในการผลิตสินค้าน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์น้ํามันโดยการเพิ่มสารเติมแต่ง  และสุรากลั่นชนิดเอทานอล 
ที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง” 

ข้อ ๒ สินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะได้รับยกเว้นภาษี  
ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) มิใช่สินค้าที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบหรือมีส่วนประกอบของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม
กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ 

(2) เป็นสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต 

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ผลิตหรือนําเข้าสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  ย่ืนคําขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพื้นที่ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔  
ท้ายประกาศนี้  พร้อมหลักฐานประกอบคําขอ  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  
หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้า  หรือด่านศุลกากร 
ที่มีการดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th   



 หน้า   ๑๙๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งให้จัดทําจํานวนสองฉบับ  เม่ือได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีแล้วให้เก็บไว้  
ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษีหนึ่งฉบับ  ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นําเข้าใช้เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการหรือดําเนินพิธกีารนําเข้าและใช้กํากับไปกับการขนสินค้า   

ในกรณีที่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามวรรคหน่ึงจําหน่ายสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าให้แก่ตัวแทนหรือบุคคลอื่นก่อนส่งสินค้าไปให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ที่จะนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามวรรคหนึ่งระบุรายละเอียดเก่ียวกับตัวแทนหรือบุคคลอื่นในแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔  ด้วย 

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะนําสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตน  แจ้งสูตรการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต  เพื่อประกอบการพิจารณา 
คําขอตามข้อ  3  ต่อสรรพสามิตพื้นที่ตามแบบท้ายประกาศนี้  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th 

ข้อ ๕ ก่อนนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือก่อนขนสินค้าออกจาก
อารักขาของศุลกากร  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามข้อ  ๓  แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต  
ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔  ฉบับที่ใช้กํากับไปกับการขนสินค้าพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้า  
หรือด่านศุลกากรที่มีการดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน   

ในกรณีสินค้าที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของศุลกากรไม่ตรงตามจํานวน
หรือปริมาณที่ได้รับอนุมัติ  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะตามจํานวนหรือปริมาณของสินค้าที่นําออกจาก  
โรงอุตสาหกรรมหรืออารักขาของศุลกากรตามที่ตรวจสอบจริง  แต่ไม่เกินจํานวนหรือปริมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ตามข้อ  ๓   

กรณีสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันและสุราที่บรรจุใส่ภาชนะถังที่ติดตั้งบนหรือท้ายยานพาหนะ  
ก่อนนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือก่อนขนสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามข้อ  ๓  แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่อยู่ประจํา   
โรงอุตสาหกรรมหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔  
ฉบับที่ใช้กํากับไปกับการขนสินค้า  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th  เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องและผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต 
ที่ท่อทางรับ - จ่ายของภาชนะบรรจุถังที่ติดตั้งบนหรือท้ายยานพาหนะ  พร้อมให้ระบุหมายเลขประจํา
ดวงตรากรมสรรพสามิตในข้อ  7  ของแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔  เม่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่อยู่ประจํา 
โรงอุตสาหกรรมหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สถานที่ตามข้อ  3  ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า 
ที่ได้รับยกเว้นภาษีแล้ว  ให้บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔  และลงนามในข้อ  ๗   



 หน้า   ๑๙๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ของแบบไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามข้อ  ๓  ใช้เป็นหลักฐานเอกสาร
กํากับไปกับการขนสินค้า  และให้สําเนาส่งสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษีตามข้อ  ๓  เพื่อเป็นหลักฐาน 
ในการตรวจสอบ   

กรณีการขนสุราตามความในข้อ  5  วรรคสาม  ถ้าภาชนะที่ใช้บรรจุสุราไม่ใช่ภาชนะถังที่ติดตั้ง
บนหรือท้ายยานพาหนะ  ต้องได้รับการตรวจวัดและรับรองขนาดความจุของภาชนะจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตก่อน  เว้นแต่กรณีนําเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งภาชนะซึ่งระบุปริมาตรความจุที่ฉลาก 
ปิดภาชนะบรรจุสุราไว้อย่างชัดเจนโดยตรวจสอบและยืนยันได้   

กรณีสินค้าอื่นนอกจากสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันและสุรา  สรรพสามิตพื้นที่จะสั่งให้
ตรวจสอบสินค้าหรือสั่งให้ดําเนินการใด  ๆ กับสินค้านั้นเพื่อพิสูจน์หรือแสดงว่าเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีก็ได้ 

ข้อ ๖ การขนสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของศุลกากร  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  ๓  ใช้เอกสารตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔   
ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ลงนามตามข้อ  ๕  เรียบร้อยแล้วกํากับไปกับสินค้าดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๗ ก่อนนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีเข้าไปในโรงอุตสาหกรรม  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ที่จะนําสินค้านั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตนแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตามแบบ  ภส.  05-0๔  ฉบับที่ใช้กํากับไปกับการขนสินค้าพร้อมหลักฐานประกอบ  ณ  สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่  ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ 
กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th   

ในกรณีที่เห็นสมควร  สรรพสามิตพื้นที่จะสั่งให้ตรวจสอบสินค้าก่อนนําสินค้าที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมก็ได้ 

กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีเจ้าพนักงานสรรพสามิตอยู่ประจําโรงอุตสาหกรรม  ให้เจ้า
พนักงานสรรพสามิตที่อยู่ประจําโรงอุตสาหกรรมทําลายดวงตรากรมสรรพสามิตที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ผนึกไว้ตามที่กําหนดในข้อ  ๕  วรรคสาม  เพื่อทําการตรวจสอบจํานวนหรือปริมาณนํ้ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ํามัน
หรือสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีก่อนนําเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมของตน  โดยก่อนทําลายจะต้องตรวจสอบว่า
มีสภาพผิดปกติหรือไม่  หากปรากฏว่ามีสภาพผิดปกติให้รายงานต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษี
ตามข้อ  ๓  ทราบ 

เม่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีตามแบบ  
ภส.  05-0๔  และลงนามในข้อ  8  ของแบบแล้ว  ให้สําเนาแบบดังกล่าวส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติ
ยกเว้นภาษีตามข้อ  ๓  และสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบ 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ  
ในการผลิตสินค้าของตน  ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าดังกล่าวตามแบบรายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี  
ท้ายประกาศนี้  พร้อมกับการย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษี  หรือในกรณีที่เป็นการส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  ให้ย่ืนแบบรายการภาษีพร้อมกับการขอยกเว้น
ภาษีหรือคืนภาษี 



 หน้า   ๑๙๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๙ กรณีที่มีการยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าแล้ว  หากในภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้  ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษี   

(๑) ในการขนสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี  หากผู้ได้รับยกเว้นภาษีหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ตามข้อ  ๓  ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่อธิบดีกําหนดเก่ียวกับการขนสินค้า  ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีสําหรับสินค้าที่ขนไม่ถูกต้องตามวิธีการดังกล่าว  ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

(๒) สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีสูญหายหรือขาดจํานวนไปจากจํานวนที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสําหรับสินค้าที่สูญหาย
หรือขาดจํานวนไปนั้น  ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น   
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้สูญหายหรือขาดจํานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย  หรือเป็นไปตามธรรมชาติ  
หรือขาดจํานวนไปเพราะยังมิได้นําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่สินค้าที่ได้ รับการยกเว้นภาษีเป็นน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุรากลั่น 
ชนิดสุราสามทับ  หากสูญหายหรือขาดจํานวนไปเกินกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าของจํานวนที่นําออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษี 
สําหรับสินค้านั้น  ตามชนิดและจํานวนที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้สูญหายหรือขาดจํานวน 
ไปเพราะเหตุสุดวิสัย  หรือเป็นไปตามธรรมชาติ  หรือกรณีขาดจํานวนไปเพราะยังมิได้นําออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ในการผลิตสินค้าของตน  ต้องนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ   
ในการผลิตสินค้าเกิดขึ้น  เว้นแต่อธิบดีจะประกาศกําหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น  และหากไม่ปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสําหรับสินค้าที่มิได้ปฏิบัติตามนั้น   
ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  ณ  วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น  เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยและ
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ขยายระยะเวลาการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  จัดทําบัญชีประจําวันตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔/๑  และงบเดือนแสดงรายการ
เก่ียวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๔/๒  ท้ายประกาศนี้  และยื่นงบเดือน
ดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน 
ที่นําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  และให้สําเนาส่ง
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษีตามข้อ  ๓  แล้วแต่กรณีทราบ  หรือผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th 



 หน้า   ๑๙๖ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑  หรือผู้อํานวยการ
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๒  ตามสินค้าที่อยู่ในกํากับดูแลรับผิดชอบแล้วแต่กรณี   
เป็นผู้รักษาการ  มีอํานาจวินิจฉัย  สั่งการ  และวางแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ การใดอยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการยกเว้นภาษี
สําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2553  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  สําหรับการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้   

การดําเนินการใด ๆ  ตามระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่นําไปใช้ 
เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553   
ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเง่ือนไข 
หรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้  หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



           กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
         ค ำขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินคำ้ที่น ำไปใช้เปน็วัตถุดิบ 
         หรอืส่วนประกอบในกำรผลิตสินคำ้ ตำมมำตรำ ๑๐๖  
                   

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับ 

ภส.๐๕-๐๔ 

 
 

 

เรียน  สรรพสำมิตพื้นที่ ..................................................... 
๑. ผู้ประกอบอตุสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
ชื่อ                                                          ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที ่ -- 
เลขรหัสประจ ำบำ้น                 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่                  ชื่ออำคำร                         ห้องเลขที่                ชั้นที ่
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                             ถนน                            ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                             รหัสไปรษณีย ์                   โทรศัพท ์            Email   
สถำนที่เก็บสินค้ำ 
๒. มีความประสงค์ขอ 
       ส่งสินค้ำที่ผลติได้จำกโรงอุตสำหกรรม 
       น ำเข้ำสินคำ้   
           เพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่ง หรือน ำไปใช้           
ในกำรผลิตสนิค้ำเพื่อกำรส่งออก  โดยกำรขอยกเว้นภำษี ดังนี ้
  

ล ำดับ ชื่อสินค้ำ ขนำด/ แรง จ ำนวน รำคำขำยปลีก
ที่ และชนดิ แบบ/รุ่น แอลกอฮล์ สินค้ำ แนะน ำ/หน่วย ตำมมูลค่ำ ตำมปริมำณ

(ดีกรี) (หนว่ย) (บำท) (บำท) ร้อยละ หนว่ยละ/บำท บำท ส.ต.

รวมทั้งส้ิน

มูลค่ำสินค้ำ

ภำษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่น

อัตรำภำษี
จ ำนวนภำษี

 
 
๓. ได้ตกลงจ ำหนำ่ยสนิค้ำดงักลำ่วให้แก่............................................................................................................................................................. 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที ่ -- 
เลขรหัสประจ ำบำ้น                 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่                  ชื่ออำคำร                         ห้องเลขที่                ชั้นที ่
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                             ถนน                            ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                             รหัสไปรษณีย ์                   โทรศัพท ์           Email   
เพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำในโรงอุตสำหกรรม  
โดยผ่ำนตัวแทนหรือบุคคลอื่นชือ่.......................................................................................................................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบยีนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)  
เลขรหัสประจ ำบำ้น..................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่....................ชื่ออำคำร..................................ห้องเลขที่............................ชั้นที่................ 
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                             ถนน                            ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                             รหัสไปรษณีย ์                   โทรศัพท ์           Email   
 
 
 



๔.  โดยจะขนออกจำก         โรงอุตสำหกรรม            อำรักขำของศุลกำกร     
      ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวจะสง่ไปยงัโรงอุตสำหกรรม  ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม (ผู้รับสนิค้ำ)............................................................................... 
      ภำยในวันที่...........เดือน.............................พ.ศ................  โดยทำง............................................................................................................. 
      ทั้งนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำน จ ำนวน......................ฉบับ มำเพื่อประกอบกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 
               ๔.๑  หนังสือแจ้งสูตรกำรผลิตหรือกรรมวิธีกำรผลิตของผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสนิค้ำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบ 
      ในกำรผลิตสนิค้ำ 
               ๔.๒  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้   
               ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏบิัติตำมกฎหมำยระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำกสินคำ้ที่ขอใช้สิทธยิกเว้นภำษีนี้สญูหำย         
     หรือขำดจ ำนวนไป หรือหำกสิทธิที่ได้รบัยกเว้นภำษีหมดลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ข้ำพเจ้ำยนิยอมช ำระภำษีในอัตรำภำษีที่ใชบ้ังคบัอยู่ ณ วันที่        
     ควำมรับผิดในอันจะต้องเสยีภำษีเกิดข้ึนให้แก่กรมสรรพสำมิต 
 
                                                                      ลงชือ่....................................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ (ประทับตรำ 
                                                                            (.................................................)  นิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                                      วันที่.................................................... 
๕. การพิจารณาของเจ้าหน้าที ่                                             ๖. ค าสั่ง 
  ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................ 
  ..............................................................................................  

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

      อนุมัติ  ตั้งแต่วันที ่
      ไม่อนุมัต ิ

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

                  วันที่......................................................  
 
รายละเอียดสินค้าที่ท าการขน 

จ ำนวน เลขทะเบียน ชื่อพนกังำน
(หนว่ย) รถยนต์ ขับรถยนต์

เลขที่..................
ขนคร้ัง................

ล ำดับที่ แบบ ภส. o๕-o๔ เส้นทำง ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม

 
 
๗. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ต้นทาง) 
     เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่ขนออกจำก     โรงอุตสำหกรรม       อำรักขำของศุลกำกร     
     จังหวัด....................................เมื่อวันที่................เดือน....................................พ .ศ.................แล้วปรำกฏผล ดังนี ้
                        กรณีตรวจสอบสินค้า                                                         กรณีตรวจสอบทางเอกสาร 
เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบสินค้ำแลว้    
      ถูกต้อง ตำมที่ขอยกเว้นในข้อ ๒ ......................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      ไม่ถูกต้อง   เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 

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

เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เก่ียวข้องแล้ว    
      ถูกต้อง ................................................................................ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      ไม่ถูกต้อง  เนื่องจำก........................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................. 

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

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



 
การรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้าโรงอุตสาหกรรม 

จ ำนวนที่แตกต่ำง
จำกต้นทำง

รวมท้ังส้ิน

ล ำดับท่ี วันท่ีรับสินค้ำ เวลำ จ ำนวนท่ีรับเข้ำ หมำยเหตุ

 
๘. การตรวจสินค้าของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ปลายทาง) 
     เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่จะรับเข้ำโรงอุตสำหกรรม  
     จังหวัด.......................................... เมื่อวันที่................เดือน................................พ.ศ...............แล้วปรำกฏผล ดังนี ้
                        กรณีตรวจสอบสินค้า                                                         กรณีตรวจสอบทางเอกสาร 
  เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบสินค้ำแล้ว    
      ถูกต้อง ตำมที่ขอยกเว้นในข้อ ๒ 
      ไม่ถูกต้อง  เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 
 
 ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ.......................................... 
       (.........................................)        (...........................................)
ต ำแหน่ง......................................            ผู้ประกอบอุตสำหกรรม 
วันที่............................................. 

เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เก่ียวข้องแล้ว    
      ถูกต้อง 
      ไม่ถูกต้อง  เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 
 

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

                  วันที่......................................................  
 
 ข้อปฏิบัต ิ
 
๑) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำ ต้องจัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส. ๐๕-๐๔ จ ำนวนสองฉบับ ยืน่ต่อสรรพสำมิตพืน้ที่ ณ ส ำนักงำน

สรรพสำมิตพืน้ที่แห่งท้องที่ทีโ่รงอุตสำหกรรมตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ส ำนักงำนศลุกำกรหรือด่ำนศุลกำกรที่น ำเข้ำตั้งอยู่ แลว้แต่กรณี             
หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมติ http://www.excise.go.th  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เก็บแบบ      
ดังกล่ำวไว้ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีท่ี่อนุมัติหนึ่งฉบับ 

๒) ก่อนกำรขนสินค้ำออกจำกโรงอตุสำหกรรม หรืออำรักขำของศุลกำกร ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำที่ได้รับอนุมัติยกเว้น          
ภำษี แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมติแห่งท้องที่ที่อนุมัติให้ยกเว้นภำษี เพื่อท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรหรือตรวจสอบ          
สินค้ำ แลว้แต่กรณี และลงลำยมือชื่อรับรองในข้อ ๗ ของแบบ ภส. ๐๕-๐4  อีกหนึ่งฉบับ เพื่อใช้ก ำกับไปกับกำรขนสินค้ำ 

๓) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่จะน ำสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินคำ้ในโรงอุตสำหกรรมของตน           
แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่  เพื่อท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหรือตรวจสอบสินค้ำ         
แล้วแต่กรณี และลงลำยมือชื่อรบัรองในข้อ ๘ ของแบบ ภส. ๐๕-๐๔   ฉบับที่ใช้ก ำกับไปกบักำรขนสินคำ้ 

๔) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษไีปใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำ จะต้องน ำสินคำ้ออกจำก          
โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนภำยในระยะเวลำหนึ่งปี นับแตว่ันที่ควำมรับผดิในอันจะต้องเสียภำษีของสนิค้ำทีน่ ำไปใช้เป็น   
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินคำ้เกิดขึ้น      

  
 
 
 
 

 
 

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


           กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
         แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต 
          

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับ -  

 

 

เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่ ...................................................... 
๑. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ชื่อ                                                   ชื่อโรงอุตสาหกรรม.................................. 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  -- 
เลขรหัสประจ าบ้าน              ที่ตั้งส านักงานใหญ่เลขที่               ชื่ออาคาร                       ห้องเลขที่              ชั้นที่ 
หมู่ที ่           ตรอก/ซอย                       ถนน                            ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                โทรศัพท ์         Email   
 
๒. มีความประสงค์ 
      
    ขอแจ้งรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า  ดังนี้ 
 

ประเภท รุ่นของสินค้า แรง
สินค้า (Model Code) ผู้ผลิต รุ่น ปริมาณ แอลกอฮอล์

(Model) หรือจ านวน (ดีกรี)

ล าดับที่ ชื่อหรือสินค้าที่ผลิต

รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่น าไปใช้

หมายเหตุ
ในการผลิตสินค้า (ต่อสินค้า 1 หนว่ย)

ชื่อ

 
 

    ค ารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                      ลงชื่อ..................................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
                                                            (.................................................) 
                                                       วันที่......................................................  
 

 
 
 
 
 
 

 



                  

ลําดับที่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ ชื่อสินค้าและชนิด จํานวนที่ ภาษี ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อสินค้าและชนิด จํานวนที่ ภาษี หมายเหตุ

 ผู้นําเข้า จ่ายจริง สรรพสามิต ที่นําสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบ จ่ายจริง สรรพสามิต

.

รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

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

ประจําเดือน.................................................. ปีงบประมาณ......................

                                         รวม                                     รวม



สําหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขทีร่ับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส. 
๐๕-๐๔/๒ 

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษ ี

          ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม                                    ประเภทสินค้า                            
                                        ประจําเดือน                                              พ.ศ. 
          โรงอุตสาหกรรม........................ 

�
�

�
�
�
�

�

    
๑. งบวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นภาษี 

ชนิดวัตถุดิบ
รายการ

ลําดับที่ คงเหลือยกมา รับเดือนนี้ รวม สูญหาย คงเหลือยกไป หมายเหตุใช้ผลิตเดือนนี้ เสียหาย

 
 

๒. งบสนิคา้ที่ผลติได้โดยใช้วัตถุดิบที่ใชส้ิทธยิกเว้นภาษี 
ชนิดวัตถุดิบ

รายการ ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
คงเหลือยกไป หมายเหตุ

จําหน่าย
ลําดับที่ คงเหลือยกมา รับเดือนนี้ รวม

 
 
คํารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                  ลงชื่อ                                          ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
                                                                         (                                          )  
                                                                   วันที่ 
 

 



สินค้าที่รับจริง
วันที่ ซื่อจากบริษัท... วัน เดือน ปี เลขที่ทะเบียนรับ ขนาดหรือ จํานวน ตามแบบ จํานวน ยอด จํานวน วันที่ เลขที่ ชื่อสินค้า ขนาดหรือ ยอด หมายเหตุ

รับสินค้า เลขที่เอกสาร ที่ออกจากโรง แบบ ภส.๐๕-๐๔ แบบ  ภส. ๐๕-๐๔ ที่ใช้ผลิต คงเหลือ ที่ผลิตได้ จ่ายออก เอกสาร และชนิด แบบ ในประเทศ ส่งออก คงเหลือ เลขทะเบียนรับ จํานวน
อุตสาหกรรม/นําเข้า  หรือรุ่น จํานวน หรือรุ่น  แบบ ภส. ๐๕-๐๔

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

รวม

หมายเหตุ :
๑. ให้แนบแบบ ภส. ๐๕-๐๔ ด้วย

* ๒.. ถ้าสินค้าที่ผลิตได้มากกว่า ๑ รายการ ให้จัดทํารายละเอียดการจําหน่ายแยกเป็นรายสินค้า

ภส. ๐๕-๐๔/๑

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีคงเหลือ
(ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๔ แต่ละฉบับ)

บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม...............................................................ชื่อสินค้า (วัตถุดิบ) ที่ได้รับการยกเว้นภาษี............................

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

หลักฐานการรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี สินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี*๒
จํานวน


	
	สม.-ประกาศ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ แนบ1 
	สม.-ประกาศ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ แนบ2 
	สม.-ประกาศ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ แนบ3
	สม.-ประกาศ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ แนบ4
	สม.-ประกาศ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ แนบ5


