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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําไปใชเปนวัตถุดิบ
หรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
(ฉบับที่ ๓)
เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและสนับสนุน
ยุทธศาสตรดานพลังงานของประเทศ การแกไขปญหาภาระภาษีของน้ํามัน ดีเซลที่เปน วัตถุดิบหรือ
สวนประกอบในการผลิตที่อยูในน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยู
ไมนอยกวารอยละ ๔ อัน เปน ผลเนื่องมาจากการปรับอัตราภาษีน้ํามัน ดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ต่ํากวาอัตราภาษีน้ํามันดีเซลที่นําไปใชเปน
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน
ผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ และเพื่อใหการยกเวนภาษีสําหรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําไปใช
เปน วัต ถุดิบ หรื อสว นประกอบในการผลิ ตในโรงอุ ตสาหกรรมน้ํา มัน และผลิ ตภัณ ฑน้ํ ามัน เป น ไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิ บ ดี
กรมสรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําไปใช
เปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๙)
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การยกเวน ภาษีน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามัน ที่นําไปใชเป น วัตถุดิบหรือ สวนประกอบในการผลิตใน
โรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ที่นําไปใชเปน วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๓ โรงอุตสาหกรรมตนทางและโรงอุตสาหกรรมปลายทางตองติดตั้งระบบฐานขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยการเชื่อมโยงเครือขาย (Online Data System) มายังกรมสรรพสามิต เวนแต
มีเหตุผลอันสมควรซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
การรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ขอยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต
จะตองอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของเจาพนักงานสรรพสามิต เวน แต อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายจะสั่งการเปนอยางอื่น”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การยกเวน ภาษีน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามัน ที่นําไปใชเป น วัตถุดิบหรือ สวนประกอบในการผลิตใน
โรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ที่นําไปใชเปน วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ โรงอุตสาหกรรมปลายทางซึ่ งมี ขบวนการผลิ ตน้ํ ามั นและผลิตภัณฑน้ํ ามั นโดยวิ ธี
การผสม (Blending) เทานั้น จะตองตั้งอยูในเขตปลอดภาษี เวนแตโรงอุตสาหกรรมปลายทางที่จะนํา
น้ํามันเบนซินที่ขอยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตน้ํามันแกสโซฮอล หรือ
นําน้ํามันดีเซลที่ขอยกเวนภาษีมาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ จะตั้งอยูนอกเขตปลอดภาษีก็ได
แตตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗.๔ แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการยกเวนภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต
ในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ลงวัน ที่ ๒๔ กุม ภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันที่นําไปใชเปน วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๗.๔ กรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมปลายทางประสงคจะนําน้ํามันเบนซินที่ขอยกเวนภาษี
มาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตน้ํามันแกสโซฮอล หรือนําน้ํามันดีเซลที่ขอยกเวนภาษี
มาใช เปน วัตถุ ดิบหรื อสว นประกอบในการผลิตน้ํ ามัน ดี เซลที่มีไ บโอดี เซลประเภทเมทิล เอสเตอร
ของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ในโรงอุตสาหกรรมปลายทาง จะตองถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
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๗.๔.๑ ถัง ทอทาง ตลอดจนระบบและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการตรวจวัดปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันที่เกี่ยวของ จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากกรมสรรพสามิต
๗.๔.๒ รายงานปริ ม าณการจ า ยน้ํ ามั น แก สโซฮอล หรือ น้ํ า มั น ดี เ ซลที่ มี ไ บโอดี เ ซล
ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ออกจากโรงอุตสาหกรรมปลายทาง
เปนรายวัน สงใหกรมสรรพสามิตและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมปลายทางตั้งอยู
โดยทาง e-mail หรือทางโทรสาร ภายในสามวัน นับ แตวัน ที่นําน้ํามัน แกสโซฮอลหรือน้ํามัน ดีเซล
ที่ มี ไ บโอดี เ ซลประเภทเมทิ ล เอสเตอร ข องกรดไขมั น ผสมอยู ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ ๔ ออกจาก
โรงอุตสาหกรรมปลายทาง”
ขอ ๔ กรณีท่ไี ดมีการนําน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมตนทางไปกอน
วันออกประกาศฉบับนี้ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมแจงการขอยกเวนภาษีตามแบบ ภษ. ๐๑ - ๔๕
สําหรับน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามันดังกลาวภายใน ๑๐ วัน นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ
โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวน
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระชาติ คงศิริวรกูล
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

