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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีสําหรับน้ํามัน
ดีเซลที่นําไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลดอัตราและยกเวน ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๘๕) ลงวัน ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขการยกเวน ภาษีสําหรับน้ํามัน ดีเซล
ที่นําไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร ตามประเภทที่ ๐๑.๐๕ (๓) ของบัญชีทายประกาศ
กระทรวงการคลังดังกลาวไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ผูประกอบอุตสาหกรรม” หมายถึง ผูประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งไดทําการผลิตน้ํามันดีเซลที่นําไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร
“น้ํามันดีเซล” หมายถึง น้ํามันดีเซลที่นําไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร
“สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล” หมายถึง สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลเพื่อรอการนําไปจําหนายในเขตตอเนือ่ ง
ของราชอาณาจักร ซึ่งสามารถจําหนายน้ํามันดีเซลลงเรือ โดยทางทอน้ํามันได และตองไดรับอนุญาต
จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิต
ขอ ๒ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงคจะขอรับการยกเวนภาษีสําหรับน้ํามันดีเซลที่จะ
นําไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร ยื่นคําขอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
ขอ ๓ เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งอนุมัติใหยกเวนภาษีแ ลว ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมแจ งเปน หนังสื อ ให เจาพนักงานสรรพสามิตแห งทอ งที่ที่โ รงอุต สาหกรรมตั้งอยู ทราบ
เพื่อทําการตรวจสอบชนิดและปริมาณของน้ํามันดีเซลกอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม
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ใหเจาพนักงานสรรพสามิตตามวรรคหนึ่ง ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ทอทางรับ - จาย
น้ํามันของยานพาหนะที่ใชขนสงน้ํามัน ดีเซลกอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม เวนแตเปนการขนสง
น้ํามันโดยทางทอ
ขอ ๔ การนํ า น้ํ า มั น ดี เ ซลที่ ไ ด รั บ การยกเว น ภาษี ไ ปเก็ บ ยั ง สถานที่ เ ก็ บ น้ํ า มั น ดี เ ซล
ใหเจาพนักงานสรรพสามิตที่ทําการตรวจสอบน้ํามันดีเซลตามขอ ๓ แจงใหเจาพนักงานสรรพสามิต
แหงทองที่ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตั้งอยูทราบ
ขอ ๕ ใหผูประกอบอุตสาหกรรม จัดทําบัญชีแสดงการจําหนายน้ํามันดีเซล และการนําไป
เก็บพักไว ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตามแบบที่อธิบดีกาํ หนด และรายงานใหผูซึ่งรับคําขอไวตามขอ ๒
ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ขอ ๖ ก อ นนํ า น้ํ า มั น ดี เ ซลที่ ไ ด รั บ การยกเว น ภาษี เ ข า เก็ บ ในสถานที่ เ ก็ บ น้ํ า มั น ดี เ ซล
ใหเจาของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลแจงเปนหนังสือหรือโทรสารใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่
ที่สถานที่ เก็ บน้ํา มัน ดีเซลตั้ งอยู ทราบ เพื่อไปทํ าลายดวงตรากรมสรรพสามิ ต และตรวจสอบชนิ ด
และจํานวนน้ํามันดีเซลที่ไดรับเขาเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล โดยกอนทําลายจะตองตรวจสอบวามี
สภาพผิดปกติหรือไม หากปรากฏวามีสภาพผิดปกติใหรายงานตอผูซึ่งอนุมัติใหยกเวนภาษีตามขอ ๓
ในทันที
กรณีน้ํามันดีเซลที่ไดรับการยกเวนภาษีที่รับเขาเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล เกิดการสูญหาย
หรือเสียหายไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูประกอบอุตสาหกรรมตองชําระภาษี พรอมเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่มตามจํานวนที่สูญหายหรือเสียหายไป ในอัตราภาษีที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตอง
เสียภาษีเกิดขึ้น
ขอ ๗ ใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตั้งอยูตามขอ ๖ จัดทํา
รายงานการตรวจสอบชนิดและจํานวนน้ํามันดีเซลที่รับเขาเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลที่ตรวจวัดไดทุกครั้ง
และรายงานใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายที่รับคําขอตามขอ ๒ ทราบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการนําน้ํามันดีเซลเขาเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
ขอ ๘ กอนนําน้ํามันดีเซลที่ไดรับการยกเวนภาษีออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ใหเจาของ
สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลแจงเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตั้งอยูตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบชนิดและจํานวนน้ํามันดีเซลที่นําออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
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ขอ ๙ ผูประกอบอุตสาหกรรมที่ขอยกเวนภาษีสําหรับน้ํามันดีเซลเพื่อนําไปจําหนายในเขต
ตอเนื่องของราชอาณาจักรตามประกาศนี้ จะตองเติม สาร Marker ในน้ํามัน ดีเซลที่ขอยกเวน ภาษี
โดยปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด และตองปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตที่กําหนดเกี่ยวกับ
การขนยายน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามัน ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ขอ ๑๐ ใหเจาของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล จัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับ - จายน้ํามันดีเซล
ที่จําหนายในเขตตอเนื่อง และงบเดือนแสดงการนําน้ํามันดีเซลจําหนายในเขตตอเนื่องตามแบบที่อธิบดี
กําหนด โดยบัญชีประจําวันตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓ วันนับแตวันที่มีเหตุตองลงรายการเกิดขึ้น
และใหเก็บรักษาไวประจํา ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลนั้น สําหรับงบเดือนใหรายงานตอเจาพนักงาน
สรรพสามิตตามขอ ๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ขอ ๑๑ ผูประกอบอุตสาหกรรมที่นําน้ํามันดีเซลไปเก็บไวยังสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ตองสง
น้ํามันดีเซลออกไปในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรภายใน ๖ เดือนนับแตวันที่นําน้ํามันดีเซลออกจาก
โรงอุตสาหกรรม
ขอ ๑๒ ใหผูป ระกอบอุต สาหกรรมแจงการสง น้ํามัน ดีเซลไปจํ าหนา ยในเขตต อเนื่อ งของ
ราชอาณาจักรตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายที่ไดรับคําขอไวตามขอ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับ แต
วันที่พนักงานศุลกากรไดตรวจปลอยน้ํามันดีเซลไปยังเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร พรอมดวยหลักฐาน
ที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๓ กรณีน้ํามันดีเซลที่ตรวจไดตามขอ ๖ มีจํานวนนอยกวาจํานวนที่ตรวจวัดไดตามขอ ๓
เกิน กวาร อยละ ๐.๕ ใหผู ประกอบอุ ตสาหกรรมมีห นาที่ ชําระภาษี สําหรับน้ํา มัน ดี เซลตามจํ านวน
ที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในอัตราภาษีที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น
กรณีที่จํานวนน้ํามันดีเซลที่สงไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร ซึ่งตรวจสอบโดย
พนักงานศุลกากร มีจํานวนนอยกวาจํานวนที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมในกรณีที่ไมมีการนําไปเก็บ
ไว ใ นสถานที่ เ ก็บ น้ํ ามั น ดี เ ซล หรือ มี จํา นวนนอ ยกว าจํ า นวนที่นํ าออกจากสถานที่เ ก็ บน้ํ ามั น ดีเ ซล
แลวแตกรณี เกิน กวารอยละ ๐.๕ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ชําระภาษีสําหรับน้ํามันดีเซล
ตามชนิดและจํานวนที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในอัตราภาษีที่ใชบังคับ
ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น
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ขอ ๑๔ ในการขนถายน้ํามันดีเซลไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร โดยทางเรือ
ใหผูประกอบอุตสาหกรรมจัดทําใบกํากับการขนน้ํามันดีเซลตามแบบที่อธิบดีกําหนด กํากับไปกับเรือ
ที่ใชขนสงน้ํามันดีเซลไปยังเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร โดยจัดทําจํานวน ๓ ฉบับ สําเนาฉบับหนึ่ง
เก็บไว ณ ตนทาง สวนตนฉบับและคูฉบับที่เหลือกํากับไปกับเรือ
ขอ ๑๕ เมื่อ ขนสงน้ํามัน ดีเซลไปถึงเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรแลว ใหเจาของเรือหรือ
นายเรือแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ เพื่อตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองวาไดขนสงน้ํามัน
ดีเซลไปถึงเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรแลว ในใบกํากับการขนสงน้ํามันดีเซลทั้งตนฉบับและคูฉบับ
ที่กํ า กั บ ไปกับ เรื อ ที่ เ ปน ยานพาหนะในการขนส ง น้ํ า มั น ดี เ ซลไปยั งเขตต อ เนื่อ งของราชอาณาจั ก ร
โดยตน ฉบับ ใหใ ชกํากับไปกับเรือ สําหรับคูฉบับที่เหลือเก็บไวที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ และให
สํานักงานตํารวจแหงชาติสงสําเนาใหกรมสรรพสามิต และโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
โดยพลัน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการตรวจสอบตอไป
ขอ ๑๖ ในกรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือเจาของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล มิไดปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ใ นข อ ใดข อ หนึ่ ง ใหถื อ ว า น้ํ า มั น ดี เ ซลนั้ น ไม ไ ด รั บ สิ ทธิ ใ นการยกเว น ภาษี ส รรพสามิ ต
ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองชําระภาษี พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามปริมาณน้ํามันดีเซลนั้น
ในอัตราภาษีที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น
ขอ ๑๗ ใหอธิบดี มีอํานาจวินิจฉัย หรือผอ นผัน การปฏิบัติต ามประกาศนี้ และวางระเบีย บ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้
ขอ ๑๘ การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการยกเวนภาษีสําหรับน้ํามันดีเซลที่นําไปจําหนายในเขต
ตอเนื่องของราชอาณาจักร ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยกเวนภาษีสําหรับน้ํามันดีเซลที่นําไปจําหนายในเขตตอเนื่องของราชอาณาจักร ซึ่งไดดําเนินการไวกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหถือเปนการดําเนินการตามประกาศนี้
ขอ ๑๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

