ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ว่ าด้ วยการลดหย่ อนภาษีสาหรับสินค้ าทีผ่ ลิตขึน้
จากสินค้ าทีไ่ ด้ เสียภาษีสรรพสามิตแล้ ว
---------------เพือ่ ให้ การลดหย่ อนภาษีสาหรับสินค้ าทีผ่ ลิตขึน้ จากสินค้ าทีไ่ ด้ เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ วของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเป็ นไปอย่ างรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 101 แห่ งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ ไข เพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 กรมสรรพสามิตจึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขสาหรับสินค้าที่
นามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ าซึ่งได้ เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ วมาหักออกจากจานวนเงินภาษีทผี่ ้ปู ระกอบ
อุตสาหกรรมต้ องเสีย สาหรับสินค้ าทีก่ าหนดในกฎกระทรวงไว้ ดังต่ อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ ยกเลิก
1.1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขว่ าด้ วยการลดหย่ อนภาษีสาหรับสินค้ าทีผ่ ลิต
ขึน้ จากสินค้ าทีไ่ ด้ เสียภาษีสรรพสามิตแล้ ว ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2538
1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขว่ าด้ วยการลดหย่ อนภาษีสาหรับสินค้ าทีผ่ ลิต
ขึน้ จากสินค้ าทีไ่ ด้ เสียภาษีสรรพสามิตแล้ ว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540
1.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขว่ าด้ วยการลดหย่ อนภาษีสาหรับสินค้ าทีผ่ ลิต
ขึน้ จากสินค้ าทีไ่ ด้ เสียภาษีสรรพสามิตแล้ ว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ข้ อ 2 วัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ าทีผ่ ้ปู ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่ อนภาษีได้ น้นั จะต้ องเป็ น
วัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบทีไ่ ด้ นามาใช้ ผลิตสินค้ าในจานวนทีม่ กี ารขอชาระภาษี ทั้งนีไ้ ม่รวมถึง
2.1 วัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ าทีผ่ ้ปู ระกอบอุตสาหกรรมใช้ สิทธิลดหย่ อนภาษีแล้ ว
2.2 วัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ นั่งหรือรถยนต์ โดยสารทีม่ ที นี่ ั่งไม่ เกิน 10 คน ที่
เสียภาษีในลักษณะดัดแปลงหรือจากมูลค่ าทีใ่ ช้ ดดั แปลง
"ข้ อ 3 ให้ ลดหย่ อนภาษีโดยนาจานวนเงินภาษีสรรพสามิตของวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ าทีไ่ ด้
เสียไว้ แล้ ว มาหักออกจากจานวนเงินภาษีสรรพสามิตทีจ่ ะต้ องเสียสาหรับสินค้ านั้นได้ เท่ ากับจานวนเงินภาษีสรรพสามิตทีไ่ ด้ เสียไว้
แล้ ว
ในกรณีนาเครื่องปรับอากาศมาเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตรถยนต์ กระบะหรือรถยนต์นั่งทีม่ กี ระบะ (DOUBLE
CAB) ให้ นาจานวนเงินภาษีของเครื่องปรับอากาศมาหักลดหย่ อนออกจากจานวนเงินภาษีทจี่ ะต้ องเสียสาหรับรถยนต์ ได้ ไม่ เกิน
จานวนเงินภาษีตามมูลค่ าของเครื่องปรับอากาศทีค่ านวณตามอัตราภาษีของรถยนต์ กระบะหรือรถยนต์ นั่งทีม่ กี ระบะ (DOUBLE
CAB)
(แก้ ไขเพิม่ เติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ว่ าด้ วยการลดหย่อนภาษีสาหรับ
สินค้ าทีผ่ ลิตขึน้ จากสินค้ าทีไ่ ด้ เสียภาษีสรรพสามิตแล้ ว (ฉบับที่ 2))
ข้ อ 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีป่ ระสงค์ จะลดหย่ อนภาษีสรรพสามิตให้ ยนื่ แบบรายการวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบ
ในการผลิตสินค้ าทีจ่ ะขอลดหย่ อนภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-29) ต่ ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยผ่านระบบเครือข่ าย
อินเตอร์ เน็ตทีเ่ ว็บไซต์ กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอืน่ ซึ่งได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มัน จะต้ องส่ งตัวอย่ างวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตและ

สินค้ าทีผ่ ลิตได้ เพือ่ ให้ กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ก่อนพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 5 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีป่ ระสงค์ จะเปลีย่ นแปลงปริมาณส่ วนผสมหรือจานวนวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบ
ในการผลิตสินค้ าทีแ่ จ้ งไว้ ให้ ยนื่ แบบรายการวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ าทีจ่ ะขอลดหย่ อนภาษีสรรพสามิต (ภษ.0129) ต่ ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยผ่านระบบเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตทีเ่ ว็บไซต์ http://www.excise.go.th หรือวิธีการอืน่ ซึ่ง
ได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่ อนทาการเปลีย่ นแปลงทุกครั้ง
ข้ อ 6 การลดหย่ อนภาษีสรรพสามิตให้ ผ้ปู ระกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติ ดังนี้
6.1 กรณียนื่ แบบรายการภาษี โดยผ่านระบบเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตทีเ่ ว็บไซต์ กรมสรรพสามิต
http://www.excise.go.th ให้ ยนื่ แบบรายการภาษี (ภษ.01-12) พร้ อมแบบคาขอลดหย่ อนภาษีสรรพสามิตสาหรับวัตถุดบิ หรือ
ส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ า (ภษ.01-30) ส่ วนหลักฐานบัญชี รับ-จ่ ายสินค้ าทีน่ ามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตและสาเนาภาพถ่ าย
ใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับสินค้ าทีน่ ามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตให้ เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสานักงานทีต่ ้งั
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแล้ วแต่ กรณี เพือ่ ให้ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มัน ให้ ยนื่ แบบรายการภาษี(ภษ.01-12) พร้ อมแบบคาขอลดหย่ อน
ภาษีสรรพสามิตสาหรับวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ า (ภษ.01-30) และบัญชีรับ-จ่ ายสินค้ านา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มันที่
นามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต ส่ วนหลักฐานสาเนาภาพถ่ ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับสินค้ านา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มันทีน่ ามาใช้
เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต สาเนาหลักฐานการรับนา้ มันจริงทีน่ ามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต สาเนาหลักฐานในการโอนนา้ มัน (ถ้ ามีการ
โอนนา้ มันระหว่ างคลังของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นบุคคลเดียวกัน) และสาเนาเอกสารรับรองการชาระภาษีทไี่ ด้ ชาระไว้ ให้ เก็บ
ไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสานักงานทีต่ ้งั ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแล้ วแต่กรณี เพือ่ ให้ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
6.2 กรณีอนื่ นอกจาก 6.1 ให้ ยนื่ เอกสาร ดังนี้
(1) แบบรายการภาษี (ภษ.01-12)
(2) แบบคาขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สาหรับวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตสินค้ า (ภษ.01-30)
(3) บัญชีรับ-จ่ ายสินค้ าทีน่ ามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิต
(4) สาเนาภาพถ่ ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับสินค้ าทีน่ ามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิต
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มันให้ ยนื่ เอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
(1) สาเนาหลักฐานการรับนา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มันทีน่ ามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ หรือส่ วนประกอบในการผลิตจริง
(2) สาเนาหลักฐานการโอนนา้ มันและผลิตภัณฑ์ นา้ มัน (ถ้ ามีการโอนนา้ มันระหว่ างคลังของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นบุคคลเดียวกัน)
(3) สาเนาเอกสารรับรองการชาระภาษีทไี่ ด้ ชาระภาษีไว้
ข้ อ 7 การอนุมตั ลิ ดหย่ อนภาษีสรรพสามิตให้ มผี ลตั้งแต่ วนั ทีย่ นื่ คาขออนุมตั เิ ป็ นต้นไป
ข้ อ 8 ประกาศนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่วนั ออกประกาศเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
สถิตย์ ลิม่ พงศ์ พนั ธุ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

