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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑ
ที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและ
ขายไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับ
ผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและขายไฟฟาทั้งหมด
ใหแ กการไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย ตามประเภทที่ ๐๑.๙๐ (๒.๒) ของบัญชี ทายประกาศ
กระทรวงการคลังดังกลาวไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิต
ขอ ๒ ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาที่ประสงคจะขอรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
สําหรับผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงที่จะสงไปยังผูผลิตกระแสไฟฟา เพื่อใชใน
การผลิตกระแสไฟฟาและขายไฟฟาทั้งหมดใหแ กการไฟฟาฝายผลิ ตแหงประเทศไทย ใหยื่น คําขอ
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบพรอมดวยหลักฐานที่อธิบดีกําหนด ณ สํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ดานศุลกากรตั้งอยู แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาขอรับการลดอัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง เพื่อสง
ผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงไปใหแกผูผลิตกระแสไฟฟาโดยผูผลิตกระแสไฟฟา
ดังกลาวมิไดเปนผูประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ผูขอรับการลดอัตราภาษี
จะตองดําเนินการใหเจาของหรือผูรับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟา นําหลักฐานหนังสือแสดงความยินยอม
ใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบสถานที่ บัญชี หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิต
กระแสไฟฟา และการใชสินคาที่ไดรับการลดอัตราภาษีของผูผลิตกระแสไฟฟาแตละแหงแนบมาพรอมกับ
การยื่นคําขอรับการลดอัตราภาษีทุกครั้งดวย
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ขอ ๓ เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สั่งใหลดอัตราภาษีสรรพสามิตตามคําขอแลว
ให ผู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมที่ ข อรั บ การลดอั ต ราภาษี แ จ ง ให เ จ า พนั ก งานสรรพสามิ ต ผู ค วบคุ ม
โรงอุ ต สาหกรรมนั้ น ทราบเป น หนั ง สื อ เพื่ อ ทํ า การตรวจสอบวั ด ปริ ม าณก อ นนํ า ออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือใหผูนําเขาที่ขอรับการลดอัตราภาษีแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่
ที่มีการนําเขาทราบเปนหนังสือ เพื่อทําการตรวจสอบวัดปริมาณกอนสงไปสถานที่ผลิตกระแสไฟฟา
ขอ ๔ ใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุม โรงอุตสาหกรรมหรือเจาพนักงานสรรพสามิต
แหงทองที่ที่มีการนําเขา จัดทํารายละเอียดของผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงที่นํา
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือที่นําเขา แลวรายงานใหกรมสรรพสามิตทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
นําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือวันที่นําเขา แลวแตกรณี
ขอ ๕ ให เ จ า ของหรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการผลิ ต กระแสไฟฟ า ซึ่ ง ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น
ของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงที่ไดรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต แจงใหเจาพนักงานสรรพสามิต
แหงทองที่ที่ทําการผลิต กระแสไฟฟาทราบ เพื่อทํา การตรวจสอบวัดปริม าณกอนการรับ ผลิตภัณ ฑ
ที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงเขาไปในสถานที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา
ขอ ๖ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาที่ไดรับการลดอัตราภาษี จัดสงหลักฐานแสดง
ปริม าณของผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงที่สงเขาไปในสถานที่ใ ชในการผลิต
กระแสไฟฟาที่เจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่ทําการผลิตกระแสไฟฟาตรวจสอบและลงลายมือชื่อ
รับรองแลว ใหกรมสรรพสามิตภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือวันที่นําเขา
แลวแตกรณี
ขอ ๗ ใหเ จาของหรือ ผูรับ ผิด ชอบในการผลิต กระแสไฟฟ า แจ งอั ตราการใช ผ ลิต ภัณ ฑ
ที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงที่ไดรับการลดอัตราภาษีในการผลิตกระแสไฟฟาและกรรมวิธี
การผลิตกระแสไฟฟาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย พรอมการยื่นขอรับการลดอัตราภาษีครั้งแรก
ตามขอ ๒ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต
ขอ ๘ ให ก ลุ ม วิ เ คราะห สิ น ค า และของกลาง กรมสรรพสามิ ต ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
รายละเอียดและกรรมวิธีการผลิตตามขอ ๗
ขอ ๙ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือ ผูนําเขาต องรับผิดชํ าระภาษีส รรพสามิต ในกรณี
และอัตราภาษี ดังตอไปนี้
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๙.๑ กรณีปริม าณผลิตภัณฑที่เปน ของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงตามขอ ๒
ที่ตรวจวัดไดตามขอ ๕ นอยกวาที่ตรวจวัดไดตามขอ ๔ เกินกวารอยละ ๐.๕ ใหผูประกอบอุตสาหกรรม
หรือผูนําเขาที่ไดรับการลดอัตราภาษีดังกลาว มีหนาที่ชําระภาษีสรรพสามิตในจํานวนที่ขาดหายไป
ในอัตราภาษีที่เสมือ นหนึ่งมิไ ดรับการลดอัตราภาษีใ นกรณี ที่นําไปใช ใ นการผลิตกระแสไฟฟาและ
ขายไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตอง
เสียภาษีเกิดขึ้น
๙.๒ กรณีที่เจาของหรือผูรับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟา มิไดขายไฟฟาที่ผลิตได
จากผลิตภัณฑที่เปน ของผสมปทูเ มน ซึ่งใชเปน เชื้อเพลิงที่ไดรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตใหแ ก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา มีหนาที่ชําระภาษีสรรพสามิต
ตามสวนที่ใ ชใ นการผลิตกระแสไฟฟาและมิไดขายไฟฟาใหแ กการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ในอัตราภาษีที่เสมือนหนึ่งมิไดรับการลดอัตราภาษีในกรณีที่นําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาและขาย
ไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตอง
เสียภาษีเกิดขึ้น
๙.๓ กรณีที่ปริมาณผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงที่ใชในการ
ผลิตกระแสไฟฟาเกิดการสูญหายหรือขาดจํานวนไป เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหตามขอ ๘
เกินกวาอัตราสวนการสูญเสียที่อธิบดีกําหนด ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขามีหนาที่ชําระภาษี
สรรพสามิตสําหรับจํานวนที่สูญหาย หรือขาดไปในอัตราที่เสมือนหนึ่งมิไดรับการลดอัตราภาษีในกรณี
ที่นําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาและขายไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่ใช
บังคับ ณ วัน ที่ค วามรั บผิดในอัน จะตองเสียภาษีเกิดขึ้ น เวน แต จะพิสู จนตออธิบดีห รือผูซึ่ งอธิบ ดี
มอบหมายไดวาเปนการสูญหาย หรือขาดจํานวนไปโดยมีเหตุผลอันสมควร
๙.๔ กรณีที่ นํา ผลิ ตภั ณฑ ที่ เป น ของผสมป ทูเ มน ซึ่ งใชเ ปน เชื้ อ เพลิง ที่ไ ดรั บการ
ลดอัตราภาษีไปใชน อกเหนือจากการใชผ ลิตกระแสไฟฟา ใหผูป ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเข า
รับผิดชอบชําระภาษีสรรพสามิตในอัตราที่เสมือนหนึ่งมิไดรับการลดอัตราภาษีในกรณีที่นําไปใชในการ
ผลิตกระแสไฟฟาและขายไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับ ณ วันที่
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น
ขอ ๑๐ ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย หรือผอ นผัน การปฏิบัติตามประกาศนี้ และวางระเบียบ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้
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ขอ ๑๑ การดําเนิน การใด ๆ เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑที่เปน
ของผสมปทูเ มน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและขายไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ลดอัต ราภาษี สรรพสามิ ตสํ าหรั บผลิต ภัณ ฑ ที่เ ปน ของผสมป ทู เมน ซึ่ ง ใช เป น เชื้ อเพลิ งในการผลิ ต
กระแสไฟฟาและขายไฟฟาทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งไดดําเนินการไวกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหถือเปนการดําเนินการตามประกาศนี้
ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

