
การจัดการความรู้ (KM) 

- การขอคืนภาษีน้้ามันกรณีจ้านวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส้าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าท่ีได้รับการลดหย่อนเกินกว่าจ้านวนเงินภาษีท่ีต้องเสีย ตามมาตรา 105   
การลดหย่อนและขอคืนภาษี 

การขอคืนภาษีน้้ามันกรณีจ้านวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส้าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าท่ีได้รับการลดหย่อนเกินกว่าจ้านวนเงินภาษีท่ีต้องเสีย ตามมาตรา 105 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 105 
     - กฎกระทรวง ก้าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี 
ส้าหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี 
ส้าหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้                 
26 ธันวาคม 2561 

การลดหย่อนและขอคืนภาษี 
มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีส้าหรับสินค้าที่ก้าหนดในกฎกระทรวง

ได้ โดยน้าจ้านวนเงินภาษีท่ีได้เสียไว้แล้วส้าหรับสินค้าที่น้ามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
มาหักออกจากจ้านวนเงินภาษีที่ต้องเสียส้าหรับสินค้านั้น ในกรณีที่จ้านวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส้าหรับ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าจ้านวนเงินภาษีที่  
ต้องเสียให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษี นั้น 

การยื่นค้าร้องขอลดหย่อนภาษีตามวรรคหนึ่งและการคืนเงินภาษีตามวรรคสองให้เ ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดค้าวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับจ้านวนเงินภาษีที่ขอ
ลดหย่อนให้เป็นที่สุดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 

-น้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน 
 -เครื่องดื่ม 
 -แบตเตอรี่ 
 -รถยนต์ 
 -รถจักรยานยนต์ 
 -ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส้าอาง 
 -สุรา  
 -ยาสูบ 
แบบ ภส.05-02 
 - ยื่นต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส้านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ / ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  
 - ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์กรมสรรพสามิต http://excise.go.th 
 - วิธีการอ่ืนที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่(กรณีโรงอุตสาหกรรมแห่งเดียว) 

แบบ ภส.05-02/1... 
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แบบ ภส.05-02/1 
 - ยื่นต่อผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
 - ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์กรมสรรพสามิต http://excise.go.th 
 - วิธีการอ่ืนที่ได้รับอนุมัติผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
            (กรณีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่ง) 
อ านาจอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 
  - กรณีโรงอุตสาหกรรมแห่งเดียว แบบ ภส. 05-02 ยื่นต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีโรงอุตสาหกรรม             
เป็นอ้านาจอนุมัติของสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
 - กรณีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่ง แบบ ภส. 05-02/1 ยื่นต่อผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นอ้านาจอนุมัติของผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ประเภทน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน ให้ส่งตัวอย่างหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตและสินค้าท่ีผลิตได้ เพ่ือให้กรมสรรพสามิต ตรวจวิเคราะห์ก่อนพิจารณาอนุมัติ 
           - กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ปริมาณส่วนผสม จ้านวน
วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าให้ด้าเนินการเหมือนการขออนุมัติรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต และให้ส่งตัวอย่างวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิต  
และสินค้าที่ผลิตได้ เพ่ือให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ก่อนท้าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน  ามันฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1. บริษัท ปตท.น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) คลังน้้ามันสุราษฎร์ธานี 2 
 2. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด (คลังบ้านดอน) 
 3. บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน) (คลังน้้ามันร่วมสุราษฎร์ธานี) 
 4. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ้ากัด (คลังน้้ามันเชฟรอนสุราษฎร์ธานี) 
 5. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) (คลังน้้ามันสุราษฎร์ธานี) 
 6. บริษัท ซัสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 
 7. บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จ้ากัด 
 8. บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) คลังน้้ามันสุราษฎร์ธานี 
เงื่อนไขการตรวจสอบรายละเอียดในค าขอเอกสารและหลักฐาน 
 1.เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบเอกสารตามแบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษี สรรพสามิต (ภส.05 -02) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะอนุมัติสูตรการผลิตให้                 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้าไปขอหักลดหย่อนภาษี 
 2.เมื่อได้รับการอนุมัติสูตรการผลิตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมสามารถยื่นแบบค้าขอหัก
ลดหย่อนภาษีสรรพสามิตส้าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภส.05 -03) พร้อมแบบรายการ
ช้าระภาษี (ภส.03-07) และหลักฐานการช้าระภาษีของวัตถุดิบที่น้ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิต 
 3. กรณีมีการคืนภาษี ผู้ประกอบอุตสาหกรมต้องระบุในแบบค้าขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
ส้าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบ ภส.05-03 ท้ายค้าขอ 
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดท า 
 - บัญชีประจ้าวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๑  
 - บัญชีประจ้าวันแสดงการผลิตและจ้าหน่าย ตามแบบ ภส. ๐๗–๐๒ และหลักฐานประกอบการ
ลงบัญชี 
 - เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือส้านักงานที่ตั้งของผู้ประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือให้                 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 ในกรณีที่น้าสินค้าประเภทน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบในการผลิต
สินค้า หากปริมาณสินค้าประเภทน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันที่ตรวจวัดได้จริงเปรียบเทียบกับปริมาณคงเหลือ
ตามบัญชีประจ้าวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๑              
แล้วปรากฏว่า เกิดการสูญหายหรือขาดจ้านวนไป เกินกว่าร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณสินค้าประเภทน้้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันที่มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ ให้ถือตามปริมาณสินค้าน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้า มัน
คงเหลือท่ีวัดได้จริง แต่หากปริมาณที่สูญหายหรือขาดจ้านวนไปไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณสินค้าประเภท
น้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันหรือสุราที่มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ ให้ถือตามปริมาณสินค้าประเภท
น้้ามัน และผลิตภัณฑ์น้้ามันที่คงเหลือตามบัญชีประจ้าวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๑ 

การขอลดหย่อนและขอคืนภาษี/เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 - ยื่นแบบค้าขอลดหย่อนภาษี ภส.05-03 พร้อมกับยื่นแบบรายการภาษี ภส.03-07 

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 1. สูตรการผลิต/การอนุมัติสูตร 
 2. แบบรายการภาษีที่ช้าระไว้แล้ว ภส.03-07 
 3. อัตราภาษีน้้ามัน 
 4.แบบบัญชีประจ้าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภส.07-01) 
 5.บัญชีประจ้าวันแสดงการผลิตและจ้าหน่าย (ภส.07-02) 

การอนุมัติให้ลดหย่อนและคืนภาษีสรรพสามิต  
- ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณาอนุมัติคืนภาษ ี
- พิจารณาอนุมัติโดยมีผลตั้งแต่วันที่อนุมัติให้คืนภาษี เป็นต้นไป 
- การอนุมัติให้ลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบค้าขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต

ส้าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภส. 05-03) ให้เป็นอ้านาจของสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่รับแบบ
ค้าขอ 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง... 
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

- ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต 
- ภส.05-02 แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต  
- ภส.05-02/1 แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตาม

มาตรา ๑๐5 (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง) 
- ภส.05-03 แบบค้าขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตส้าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 
- ภส.07-01 บัญชีประจ้าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ 
- ภส.07-02 บัญชีประจ้าวันแสดงการผลิตและจ้าหน่าย ตามแบบ ภส. ๐๗–๐๒ 
-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


