
 หน้า   ๑๗๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี 

สําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว 
พ.ศ.  2560 

 
 

เพื่อให้การลดหย่อนและการคืนภาษีแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้ผลิตขึ้นซึ่งสินค้าที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  โปร่งใส  
และเป็นธรรม   

อาศัยอํานาจตามความในวรรคสาม  ของมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการลดหย่อนและ 
การคืนภาษีสําหรับสินค้าที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว  
โดยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อน
ภาษีได้นั้น  จะต้องเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้นํามาใช้ผลิตสินค้าในจํานวนที่มีการขอชําระภาษี  
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว 

ข้อ ๒ การลดหย่อนภาษี  ให้ดําเนินการโดยนําจํานวนเงินภาษีสรรพสามิตที่เสียไว้แล้ว
สําหรับสินค้าที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต  มาหักออกจากจํานวนเงินภาษีสรรพสามิต 
ที่จะต้องเสียสําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น  และให้หักออกได้เท่ากับจํานวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เสียไว้แล้ว 

ในกรณีที่จํานวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ 
ในการผลิตสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนตามวรรคหน่ึง  เกินกว่าจํานวนเงินภาษีที่ต้องเสีย  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมได้รับคืนเงินภาษีในส่วนที่เกินกว่าจํานวนเงินภาษีที่ต้องเสียนั้น 

ข้อ ๓ ก่อนการขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมย่ืนแบบรายการวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๒   
ท้ายประกาศนี้  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://excise.go.th  หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติ
จากสรรพสามิตพื้นที่ 

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน  นอกจาก 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ส่งตัวอย่างวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตและสินค้าที่ผลิตได้  
เพื่อให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ก่อนพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต  ปริมาณส่วนผสม  
จํานวนวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่แจ้งไว้  ตามข้อ  ๓  ให้ย่ืนแบบรายการวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๒  ต่อสรรพสามิตพื้นที่  



 หน้า   ๑๗๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  
กรมสรรพสามิต  http://excise.go.th  หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่  ก่อนทําการ
เปลี่ยนแปลงทุกคร้ัง 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน  หากประสงค์   
จะเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต  ปริมาณส่วนผสม  จํานวนวัตถุดิบ  หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  
ให้ส่งตัวอย่างวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตและสินค้าที่ผลิตได้  เพื่อให้กรมสรรพสามิตตรวจ
วิเคราะห์ก่อนทําการเปลี่ยนแปลงทุกคร้ัง 

ข้อ ๕ ในการใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมย่ืนคําขอ   
หักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสําหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๓  
ท้ายประกาศน้ี  พร้อมกับการย่ืนแบบรายการภาษี  ตามแบบ  ภส.  ๐๓-๐๗ 

ในการขอรับคืนเงินภาษี  ตามวรรคสอง  ของข้อ  ๒  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมระบุจํานวน  
เงินภาษีที่ขอรับคืน  ในคําขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  สําหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  
ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๐๓  ด้วย 

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบ  หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  ตามแบบ  ภส.  ๐๗-๐๑  และบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและจําหน่าย  
ตามแบบ  ภส.  ๐๗–๐๒  และหลักฐานประกอบการลงบัญชี  เก็บไว้  ณ  โรงอุตสาหกรรม  หรือ
สํานักงานที่ตั้งของผู้ประกอบอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ 
ได้ตลอดเวลา  ไม่นอ้ยกว่า  ๕  ปี 

ในกรณีที่นําสินค้าประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุรา  มาใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  หากปริมาณสินค้าประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุราคงเหลือ  
ที่ตรวจวัดได้จริงเปรียบเทียบกับปริมาณคงเหลือตามบัญชีประจําวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  ตามแบบ  ภส.  ๐๗-๐๑  แล้วปรากฏว่า  เกิดการสูญหายหรือขาดจํานวนไป  
เกินกว่าร้อยละ  ๐.๕  ของปริมาณสินค้าประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุราที่มีสิทธิขอลดหย่อน
ภาษีสรรพสามิตได้  ให้ถือตามปริมาณสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสินค้าสุราคงเหลือที่วัดได้จริง  
แต่หากปริมาณที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปไม่เกินร้อยละ  ๐.๕  ของปริมาณสินค้าประเภทน้ํามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุราที่มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้  ให้ถือตามปริมาณสินค้าประเภทนํ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันหรือสุราที่คงเหลือตามบัญชีประจําวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้า  ตามแบบ  ภส.  ๐๗-๐๑ 

ข้อ ๗ ให้สรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติให้ลดหย่อนภาษีและ  
คืนภาษีสําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ 

การอนุมัติให้ลดหย่อนภาษีตามวรรคหน่ึง  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ย่ืนคําขอลดหย่อนภาษี  เป็นต้นไป 
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ข้อ ๘ การใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว  
ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามประกาศดังกล่าว  
สําหรับการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับการลดหย่อนภาษีสําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษี
สรรพสามิตไว้แล้ว  ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับอนุมัติ  อนุญาต  หรือผ่อนผันการดําเนินการจาก  
กรมสรรพสามิต  ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนภาษี
สําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไป 
โดยเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



       กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
       แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 
       ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 

   ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
           

                       
 

ทะเบียนรับอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ...................   
ทะเบียนรับเอกสารเลขที ่................................  
วัน เดือน ป ี.......................................................... 
...................................................................................  

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ 

ภส.05-02 

 
 

 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต/สรรพสามิตพื้นที่ 

1 ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ....................................................................................................................... ชื่อโรงอุตสาหกรรม .................................................................................................................... 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ --  
สถานที่ตั้งเลขที่ ........................................ ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ................................................................... ต าบล/แขวง ....................................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ...................................................................................  

2 มีความประสงค์ขอลดหย่อนภาษี โดยน าจ านวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับสินค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 
มาหักออกจากจ านวนเงินภาษีที่จะต้องเสียตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ประเภทสินค้า 

 
ชื่อสินค้าที่ผลิต 

 
แบบหรือขนาด 

รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่น ามาใช้ 
ในการผลิตสินค้า (ต่อสินค้า 1 หน่วย) 

 
หมายเหตุ 

ประเภท แบบหรือขนาด ปริมาณหรือจ านวน 
 
 
 
 
 
 

       

 

3 เอกสารแนบ (กรณียื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ยื่นในรูปแบบ Attache file) 

1)l………………………………………………………………………………………………………….................................…………………………… จ านวน ........................................................ แผ่น 
2)l…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... จ านวน ........................................................ แผ่น 

                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการและข้อความข้างต้นที่ยื่นมานี้ ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ  
 
 
                                                                                           ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ยื่นค าขอ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 

                                                  ( ................................................................. ) 
                                                                                            วันที ่........................................................................ 
 
4 การพิจารณา 5 ค าสั่ง 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

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

                  อนุมัติ .............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

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

                  ไม่อนุมัต ิ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

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

  

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

        ( ..................................................................) 
                        วันที ่.................................................................. 

                                                                                                                              
 



      กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
      แบบค ำขอหักลดหย่อนภำษีสรรพสำมิต 
      ส ำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลติสินค้ำ 

                  ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ ............................................................... 
วันท่ีรับ ................................................................. 
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับ ............................................  

ภส.05-03 

 
 

 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต/สรรพสามิตพ้ืนที่                              

1 ช่ือผู้ประกอบอุตสำหกรรม 

ช่ือผู้ประกอบอุตสำหกรรม ....................................................................................................................... ช่ือโรงอุตสำหกรรม .................................................................................................................... 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี --  
สถำนท่ีตั้งเลขท่ี ........................................ ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ................................................................... ต ำบล/แขวง ....................................................................... 
อ ำเภอ/เขต ......................................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ................................................................................... 

2 ขอส่งข้อมูลรำยกำรวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำ ตำมแบบ ภษ.05-02 ทะเบยีนรับเลขท่ี ..................................... ดังต่อไปนี ้

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำรวตัถุดิบ
ส่วนประกอบ 

ในกำรผลิตสินค้ำ 

  ใบเสร็จรับเงิน               
ค่ำภำษีสรรพสำมิต  ปริมำณ  

ที่ใช้ผลิต 

อัตรำภำษ ี จ ำนวนเงินภำษีสรรพสำมิต 
ที่ขอลดหย่อน 

เลขท่ี วันเดือนป ี
ตำมมลูค่ำ ตำมปรมิำณ 

บำท สต. บำท สต. บำท สต. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น   

 
 
 

                                                                                          ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ยื่นค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                   ( ................................................................. ) 

                                                                                           วันท่ี ........................................................................ 

 
3  ค ำรับรอง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี้มีควำมถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

ส ำหรับเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำน 
................................................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ .............................................................. เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 
                ( ........................................................... ) 
             วันท่ี .............................................................                               
                                                                                                       

  อนุญำต 

  ไม่อนุญำต ................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ...................................................................... สรรพสำมิตพื้นที ่
                   ( ..................................................................) 
               วันท่ี .................................................................. 

                                                    

                                                                           
 



-2- 

 ขอคืนเงินภำษีสรรพสำมิต กรณีได้รับสิทธิลดหย่อนเกินกว่ำจ ำนวนภำษีที่จะต้องเสีย         ......................................................................... บำท 
     เงินบ ำรุงกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ                                                     ......................................................................... บำท 
     เงินบ ำรุงองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย                          ......................................................................... บำท 
     เงินบ ำรุงกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ                                                              ......................................................................... บำท 
     รวมทั้งสิ้น                                                                                                  ......................................................................... บำท 
   
 
 

                                                                                          ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ยื่นค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                   ( ................................................................. ) 
                                           วันท่ี ........................................................................ 

 
 

ค ำรับรอง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี้มีควำมถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	
	สม.-ประกาศ ลดหย่อนและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตจากสินค้าที่เสียภาษีแล้ว แนบ1
	สม.-ประกาศ ลดหย่อนและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตจากสินค้าที่เสียภาษีแล้ว แนบ2


