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คู่มือการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน 
ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 

  ผู้ประกอบการ/ผู้ขอใช้สิทธิ เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560        

ลว. 15 ก.ย. 60  (29) 
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื ่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลาย

ประ เภท ไฮ โ ด รค า ร ์ บ อน  ( Hydrocarbon Solvent) และ
น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลว. 16 กันยายน 2560 
(123) 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ที่
นำไปใช้เป็นวัตถุดินในการผลิตสิ่งของอื่น  ลว. 16 ก.ย. 60 
(ฉบับที่ 2) ลว. 18 ส.ค. 63  (127, 562) 

4. หน ังส ือกรมสรรพสาม ิต  ท ี ่  กค.  0616/ว418 ลว.  11 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตปริมาณ
การจำหน่ายและใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และ
น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ 

1. กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ลว. 15 ก.ย. 60  (29) 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร ์บอน (Hydrocarbon Solvent) และ
น้ำมันหล่อลื ่นและน้ำมันที ่คล้ายกัน ลว. 16 กันยายน 
2560 (123) 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื ่น และน้ำมันที่
คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดินในการผลิตสิ่งของอื่น ลว. 
16 ก.ย. 60 (ฉบับที่ 2) ลว. 18 ส.ค. 63  (127, 562) 

4. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพ่ือ
จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตส่งของอ่ืน พ.ศ. 2560 ลว. 16 ก.ย. 60  (54) 

5. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค. 0616/ว418  ลว. 11 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื ่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาต
ปร ิ ม าณการจำหน ่ า ยและ ใช ้ ส า รละลายประ เภท
ไฮโดรคาร์บอน และน้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ 

  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293210.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293210.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298613.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298613.pdf
https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210954338.pdf
https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210954338.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296541.pdf
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2 สาระสำคัญของกฎหมาย 
 
 
 

       “น้ำมันหล่อลื่น” หมายความว่า น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่
คล้ายกัน ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด ซึ่ง
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าเสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อนำไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 
       “วัตถุดิบในการผลิต” หมายความว่า น้ำมันหล่อลื่นที่นำไปผลิต
เป็นสิ่งของอื่น โดยเมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วจะต้องรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันกับสิ่งของอ่ืน 
       “สิ ่งของอื ่น” หมายความว่า สิ ่งของที ่มิใช้สินค้าน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
       การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น ให้สิทธิเฉพาะผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งจำหน่ายหรือส่ง
มอบน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้นการขออนุญาต และได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 
 

“น้ำมันหล่อลื ่น” หมายความว่า น้ำมันหล่อลื ่น และน้ำมันที่
คล้ายกัน ที่มีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 
ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าเสียภาษีในอัตราศูนย์เพ่ือ
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 
       “วัตถุดิบในการผลิต” หมายความว่า น้ำมันหล่อลื่นที่นำไป
ผลิตเป็นสิ่งของอื่น โดยเมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วจะต้องรวม
เป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งของอ่ืน 
       “สิ่งของอื่น” หมายความว่า สิ่งของที่มิใช้สินค้าน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
       การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น ให้สิทธิ
เฉพาะผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื ่น ซึ่ง
จำหน่ายหรือส่งมอบน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้นการ
ขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 

3 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า 
1. ยื่นคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและ

น้ำมันที ่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู ้นำเข้าเพ่ือ
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน (นล.01) 
- ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นแบบ (นล.01) ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่

แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ก่อนนำน้ำมันหล่อลื่นออก
จากโรงอ ุตสาหกรรม พร ้อมรายช ื ่อผ ู ้ ใช ้  และปร ิมาณ
น้ำม ันหล ่อล ื ่น ท ี ่จะจำหน ่ายหร ือท ี ่จะนำออกจากโรง
อุตสาหกรรม (ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต) 

- ผู้นำเข้า ยื่นแบบ (นล.01) ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่
สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าหรือด่าน
ศุลกากรที่มีการดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ 
ก่อนนำเข้ามาในราชอาณาจักร  

กรณีผลิตในประเทศ และนำเข้า  (นล. 01) 
1. ตรวจสอบคำขอและหลักฐาน 
2. ถ้าถูกต้องครบถ้วน เสนอสรรพสามิตพื้นที่พิจารณาอนุญาตให้

เสียภาษีในอัตราศูนย์ 
 
กรณีผู้ใช้ และผู้ใช้ที่เป็นตัวแทน  (นล. 02) 
1. ตรวจสอบคำขอและหลักฐาน 
2. วิเคราะห์ปริมาณการใช้/ขาย 3 ปีย้อนหลัง (กรณีต่อ)  
3. ถ้าถูกต้องครบถ้วน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา 
- สรรพสามิตพ้ืนที่ เฉพาะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปริมาณไม่เกิน
หกแสนลิตรหรือกิโลกรัมต่อปี  

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf
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หลักฐานประกอบการยื่นมีดังนี้ 
1. ทะเบียนสรรพสามิต 
2. หนังสือมอบอำนาจ 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ ไม่เกิน 6 เดือน 
4. รายชื่อผู้ใช้  (ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต) 

       หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและผู้นำเข้ายื่นเฉพาะเอกสารที่เปลี่ยนแปลง 
 
สำหรับผู้ใช้ และผู้ใช้ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนฯ 
1. ยื่นคำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีใน

อัตราศูนย์  ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น หรือผู้ใช้ที่
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อจำหน่ายให้
แก้ผู้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน (นล.02) ต่อกรม
สรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค หรือสำนักงานสรรพสามิต
พื ้นที ่ที ่สถานประกอบการตั ้งอยู ่ หรือสถานที่เก็บน้ำมันตั ้งอยู่ 
แล้วแต่กรณี หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรม
สรรพสามิต http://www.excise.go.th พร้อมหลักฐานดังนี้ 
- ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ และ

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต 
- หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ

และผู้รับมอบอำนาจ 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ ไม่เกิน 6 เดือน 
- รายการประเภทสินค้า กรรมวิธีการผลิตสิ่งของอื่นของผู ้ใช้

น้ำมันหล่อลื่น 
- รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที ่จะซื้อน้ำมันหล่อลื่น (ต้องเป็นผู ้รับ

ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว) 

- ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(กรณมีีสถานประกอบการหลายแห่ง หลายพื้นท่ี แต่อยู่ในภาค
เดียวกัน หรือ ปริมาณเกินหกแสนลิตรหรือกิโลกรัมต่อปี) 
- ผู้อำนวนการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

(กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ต่างพื้นที่ และต่างภาค 
ปริมาณไม่จำกัดจำนวน) 

4. สำเนาแบบคำขอพร้อมหลักฐานให้กรมสรรพสามิตทราบ 
ภายในวันที่ 15 ของเดืนอถัดจากเดือนที่อนุญาต 

 

http://www.excise.go.th/
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf
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- สถานที่เก็บน้ำมันหล่อลื่น และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถาน
ประกอบการและสถานที่เก็บฯ 

- หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทำการ
ตรวจสอบในสถานประกอบการ สถานที่เก็บน้ำมันหล่อลื่น 
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่าย 
น้ำมันหล่อลื่น และเอกสารที่กับกับการซื้อ ผลิต จำหน่าย จ่าย
โอนสิ่งของอ่ืนที่ผลิตได้ ตลอดเวลาทำการ 

2. ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนฯ ต้องทำข้อตกลงฯ ตามแบบที่กำหนด 
ยื่นพร้อมกับคำขออนุญาต 

3. ผู ้ใช ้ หรือผู ้ใช ้ท ี ่ เป ็นตัวแทนฯ มีความประสงค์เปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดการอนุญาตเพิ่มเติมที่ไม่กระทบต่อชื่อหรือปริมาณ
น้ำมันหล่อลื ่นที ่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งผู ้อนุญาต ก่อนการ
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วัน 

4. ใบอนุญาต (นล.02) มีอายุคราวละ 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
5. ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาในใบอนุญาต หากผู้ใช้ฯ ที่ประสงค์จะ

ดำเนินการต่อไป ให้ยื่นคำขออนุญาต (นล.02) ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนสิ ้นกำหนดระยะเวลาในใบอนุญาต และเมื ่อได้ยื ่นคำขอ
อนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่
ออกใบอนุญาตให้ 

 
4 การเลิกกิจการ การโอน

กิจการ การย้ายหรือ ควบ
กิจการ 

1. การเลิก โอน ย้าย หรือควบกิจการ ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทราบเป็นหนังสือก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน  

2. กรณีผ ู ้ใช ้ถ ึงแก่ความตายให้ผ ู ้ร ับผิดชอบแจ้งให้เจ ้าพนักงาน
สรรพสามิตทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่
ความตาย 

 

1. ดำเนินการตรวจสอบยอดน้ำมันหล่อลื่นคงเหลือ 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf
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3. กรณีเล ิกหร ือโอนก ิจการ หร ือผ ู ้ ใช ้ถ ึงแก ่ความตาย หากมี
น้ำมันหล่อลื ่นคงเหลือ แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบเพ่ือ
ตรวจสอบ จึงสามารถจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นให้ผู้รับอนุญาตรายอื่น 
หรือส่งคืนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ใช้ที่เป็นตัวแทน
ขายน้ำมันหล่อลื่นซึ่งเป็นผู้ขายน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ผู้ใช้นั้นได้ 

4. กรณ ีการโอน หร ือควบกิ จการ ผ ู ้ ใช ้ ได ้ ร ับส ิทธ ิ ในการซื้อ
น้ำมันหล่อลื ่นจากตัวแทนที่ควบกิจการหรือผู ้รับโอนกิจการได้
จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ 
 

5 หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต/
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

การจัดทำบัญชี 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
1. จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามแบบ (ภส.

07-01) ทำบัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย ตามแบบ 
(ภส.07-02) จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีเหตุต้อง
ลงรายการนั้น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่นฯ ตามแบบ (นล.04) 
3. จัดทำรายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื่นฯ (นล.04ก) 
4. นำส่งแบบ (นล.04) และ (นล.04ก) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่

ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่จำหน่ายหรือ
ส่งมอบน้ำมันหล่อลื่น 

 
ผู้นำเข้า 
1. จัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้าฯ ตามแบบ (ภส.07-03) จัดทำให้

แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีเหตุต้องลงรายการนั้น และ
เก็บไว้ที่สำนักงานหรือสถานที่เก็บฯ ของผู้นำเข้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่นฯ ตามแบบ (นล.04) 
3. จัดทำรายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื่นฯ (นล.04ก) 

การตรวจปฏิบัติการ 
1. รวบรวมข้อมูล ควบคุมและตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล

การรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น ของตัวแทน และผู้ใช้ ก่อนออกตรวจ
ปฏิบัติการฯ 

2. มีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตอย่างน้อย 2 คน มีข้าราชการระดับ
ชำนาญการหรือระดับอาวุโสขึ้นไปเป็นหัวหน้า 

3. จัดทำทะเบียนคุมและหนังสือนำตัวออกตรวจปฏิบัติการ 
4. ตรวจปฏิบัติการแต่ละรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 2 

วัน 
5. ตรวจตามบันท ึกการตรวจปฏ ิบ ัต ิการต ัวแทนหร ือผ ู ้ ใช้

น้ำมันหล่อลื่น (แบบ Lubricant Oil 01) 
6. หากตัวแทน หรือผู ้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ให้รายงานผู้ที่

เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย 
7. พ้ืนที่จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ 

Lubricant Oil 02) พร้อมสำเนาบันทึกการตรวจฯ (แบบ
Lubricant Oil 01) ให้ สมฐ. 2 และ สนง.สรรพสามิตภาค
ทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298155.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298155.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf
http://www6.excise.go.th/portal/ExciseTax/law_4/AD_00007.pdf
http://www6.excise.go.th/portal/ExciseTax/law_4/AD_00007.pdf
http://www6.excise.go.th/portal/ExciseTax/law_4/AD_00007.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298155.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
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4. นำส่งแบบ (นล.04) และ (นล.04ก) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่
ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าหรือด่านศุลฯ ที่
มีการดำเนินการพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ ภายใน
ว ันท ี ่  15 ของเด ือนถ ัดจากเด ือนท ี ่จำหน ่ายหร ือส ่ งมอบ
น้ำมันหล่อลื่น 
 

ผู้ใช้และผู้ใช้ท่ีเป็นตัวแทน 
1. ต้องจัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่นฯ ตาม

แบบ (นล.03) จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีเหตุ
ต้องลงรายการนั้น และเก็บไว้ที่สำนักงานหรือสถานที่เก็บฯ ของผู้ใช้ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่นฯ ตามแบบ (นล.04) 
3. จัดทำรายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื่นฯ (นล.04ก) 
4. นำส่งแบบ (นล.04) และ (นล.04ก) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่

ที่สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บน้ำมันหล่อลื่น ตั้งอยู่ ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

8. ภาคจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ 
Lubricant Oil 02) พร้อมสำเนาบันทึกการตรวจฯ (แบบ
Lubricant Oil 01) ให้ สมฐ. 2 ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป 

6 ความรับผิดของผู้รับ
อนุญาต 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า 
1. กรณีน้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เกิดการสูญหาย หรือขาด

จำนวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 หรือมิได้นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสิ่งของอื่นจริง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นำเข้าชำระภาษี ในอัตราภาษีท่ีกำหนดไว้ ณ วันที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าสูญหายหรือขาดจำนวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุอันสมควร ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298155.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
http://www6.excise.go.th/portal/ExciseTax/law_4/AD_00007.pdf
http://www6.excise.go.th/portal/ExciseTax/law_4/AD_00007.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
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          กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีส่วนร่วมในการ
กระทำผิดร่วมกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตฯ ไม่ว่าในฐานะผู้ใช้ ตัวการ 
หรือผู ้สนับสนุน กรมสรรพสามิตจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าต่อไป 
ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่เป็นตัวแทน 
1. กรณีน้ำมันหล่อลื่นสูญหายหรือขาดจำนวน จากสถานประกอบการ 

หรือสถานที่เก็บฯ จากจำนวนที่รับหรือนำเข้าเก็บของผู้ใช้โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือไม่ได้ใช้เป็นวัตถุดินในการผลิตสิ่งของอื่นจริง 
ผู้ใช้ต้องชำระเบี้ยปรับตามข้อตกลงฯ จำนวน 2 เท่าของค่าภาษี  ใน
อัตราภาษี ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

2. กรณีการขนน้ำมันหล่อลื่นจากผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนไปยังผู้ใช้อ่ืนหรือไป
ยังสถานที่อื่น หากสูญหายหรือขาดจำนวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 
ต้องชำระเบี้ยปรับจำนวน 2 เท่าของค่าภาษี ในอัตราภาษี ณ วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสูญ
หายหรือขาดจำนวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 

          กรณีผู้ใช้แจ้งความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอัน
เป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอัน
เป็นเท็จ แล้วแต่กรณีแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งหากการกระทำดังกล่าวทำ
ให้กรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าภาษีที่พึงจะได้ตาม
กฎหมาย กรมสรรพสามิตจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้ต่อไป 
          กรณีผู ้ใช้มีน้ำมันหล่อลื ่นที ่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่
ครบถ้วนไว้ในครอบครอง ขายหรือมีไว้เพื่อขายน้ำมันหล่อลื่นที่มิได้
เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน กรมสรรพสามิตดำเนินคดีตาม
กฎหมายกับผู้ใช้ต่อไป        
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7 บทกำหนดโทษ 1. ผู้ใดไม่ทำบัญชีประจำวัน ไม่ส่งงบเดือน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

2. ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกรมสรรพสามิต 
 

 

8 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่
คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน (นล.01) 

2. แบบคำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษี
ในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน หรือผู้ใช้ที่
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อจำหน่าย
ให้แก่ผู้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน (นล.02) 

3. ข้อตกลงการขออนุญาต เป็นผู ้ใช้น้ำมันหลื ่อลื ่นและน้ำมันที่
คล้ายกัน ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดินในการผลิต
สิ่งของอ่ืนฯ 

4. หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ 
5. บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ (ภส.07-01) 
6. บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย   (ภส.07-02) 
7. บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้าในราชอาณาจักร   (ภส.07-03) 
8. งบเดือนแสดงรายการวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอด

คงเหลือสินค้า (ภส.07-04) 
9. บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื ่น และน้ำมันที่

คล้ายกัน (นล.03) 
10. งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน 

(นล.04) 
11. รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื ่น และน้ำมันที่

คล้ายกัน (นล.04ก) 
 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
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สามารถศึกษาดูรายละเอียดของ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กฎ ระเบียบ และดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง  

ได้ทางเว็ปไซด์กรมสรรพสามิต ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์ไม่ถูกต้อง กฎหมายระเบียบคำสั่ง และดาวน์โหลด 

 

 

 

        นายนพดล  พิพัฒน์นภาพร 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 

https://webdev.excise.go.th/act2560/



