
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย ์

ส้าหรบัน ้ามันดีเซลและน ้ามนัเตา  ทีโ่รงไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

เพ่ือให้การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตา   ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นไปโดยถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ้านาจตามความใน  (7)  และ  (8)  ของประเภทที่  01.05  น ้ามันดีเซล  และน ้ามันอื่น ๆ  
ที่คล้ายกัน  และ  (2)  ของประเภทท่ี  01.12  น ้ามันเตาและน ้ามนัที่คลา้ยกัน  ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง
ก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก้าหนดพิกัด 
อัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่  2๖)  พ.ศ.  2565  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก้าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตา   ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ไว้ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตา  ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  2565   

ข้อ 2 ในประกาศนี  
“น ้ามัน”  หมายความว่า  น ้ามันดีเซลที่มีปริมาณก้ามะถันเกินและไม่เกินร้อยละ  0.005   

โดยน ้าหนัก  และน ้ามันเตาที่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและ 
ขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

“ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตกระแสไฟฟ้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน  และให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงานของ 
ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว  ซึ่งใช้น ้ามันเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าทั งหมด
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

“โรงไฟฟ้า”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  และหมายความรวมถึงเครื่องจักร  ระบบโครงขา่ย
พลังงาน  และอุปกรณ์อื่นใดที่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า   

“ผู้ค้าน ้ามัน”  หมายความว่า  ผู้ที่ซื อหรือรับน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์   
จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าเพ่ือน้าส่งเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า   

“สถานที่เก็บน ้ามัน”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษี
ในอัตราศูนย์  เพื่อรอการน้าส่งเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



หมวด  1 
การยื่นค้าขอและการอนุมตัใิห้เสียภาษีในอัตราศนูย์ 

 
 

ข้อ 3 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าที่ประสงค์จะเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามัน  
ที่จะส่งไปยังโรงไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า  ให้ยื่นค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย ์ ตามแบบ  ภส.05-18   
ท้ายประกาศนี   พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อสรรพสามิตพื นที่   ณ  ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ 
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่  หรือส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่ส้านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากรที่มีการน้าเข้าตั งอยู่  ก่อนการน้าน ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือก่อนการน้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี   

หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าประสงค์จะน้าน ้ามันไปเก็บไว้   ณ  สถานที่เก็บน ้ามัน  
เพ่ือรอการน้าส่งไปยังโรงไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า  ให้ยื่นค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์  ตามแบบ  
ภส.05-18/1  ท้ายประกาศนี   พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อสรรพสามิตพื นที่   ณ  ส้านักงาน
สรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่   หรือส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ 
ที่ส้านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการน้าเข้าตั งอยู่   ก่อนการน้าน ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม   
หรือก่อนการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าประสงค์จะจ้าหน่ายน ้ามันให้กับผู้ค้าน ้ามันเพ่ือน้าไป 
จ้าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า  ให้ยื่นค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์   ตามแบบ  ภส.05-18   
ท้ายประกาศนี   พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อสรรพสามิตพื นที่   ณ  ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ 
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่  หรือส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่ส้านักงานศุลกากรหรือ 
ด่านศุลกากรที่มีการน้าเข้าตั งอยู่  ก่อนการน้าน ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือก่อนการน้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าที่ยื่นค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์  ต้องด้าเนินการ
ให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า  ท้าหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท้าการตรวจสอบโรงไฟฟ้า  สถานที่  บัญชีรายงานและหลักฐานเอกสารใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้น ้ามันของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าส้าหรับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง   
โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้า  แล้วแต่กรณี  ต้องแนบหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความยินยอม
ดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ในครั งแรกด้วย 

ข้อ 5 ให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าแจ้งข้อมูลอัตราการใช้น ้ามันและกรรมวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้า   
ต่อสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่โรงไฟฟ้าตั งอยู่  และต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ  
ผู้น้าเข้าก่อนการยื่นค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์เป็นครั งแรก  ทั งนี   หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตรา 
การใช้น ้ามันหรือกรรมวิธีการผลิต  ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สรรพสามิต
พื นที่แห่งท้องที่ที่โรงไฟฟ้าตั งอยู่ทราบทุกครั ง   พร้อมทั งแจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้า 
ทราบทุกครั งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตราการใช้น ้ามันหรือกรรมวิธีการผลิต 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 6 ให้สรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่รับค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ  3  เป็นเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ้านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับ 
น ้ามันที่จะน้าส่งไปยังผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าทั งหมด  
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หมวด  2 
การตรวจวดัปรมิาณน า้มนั 

 
 

ข้อ 7 เมื่อสรรพสามิตพื นที่อนุมัติให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้า   แล้วแต่กรณี   
เสียภาษีในอัตราศูนย์แล้ว  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม  
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่ทราบ  เพ่ือท้าการตรวจสอบวัดปริมาณน ้ามัน
ก่อนการน้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือก่อนการน้าออกจากสถานที่เก็บน ้ามัน   หรือให้ผู้น้าเข้าแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่ส้านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
ที่มีการน้าเข้าหรือสถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่ทราบเป็นหนังสือ  เพ่ือท้าการตรวจสอบวัดปริมาณน ้ามัน 
ก่อนการน้าออกจากสถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยหรือก่อนการน้าออกจากสถานที่เก็บน ้ามัน   

ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่   หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ 
ที่ส้านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการน้าเข้าหรือสถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่  ตรวจสอบวัดปริมาณน ้ามัน
ที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์  ก่อนการน้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือก่อนการน้าออกจาก
สถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อย  หรือก่อนการน้าออกจากสถานที่เก็บน ้ามัน  แล้วแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่โรงไฟฟ้าตั งอยู่ทราบ   

ข้อ 9 ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ประสงค์จะน้าน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์    
ที่ได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้น้าเข้า  หรือผู้ค้าน ้ามัน  แล้วแต่กรณี  เข้าไปในโรงไฟฟ้าแห่งใด   
ให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ 
ที่โรงไฟฟ้าตั งอยู่ทราบ  เพื่อให้ท้าการตรวจสอบวัดปริมาณก่อนการรับน ้ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อผลิต 
กระแสไฟฟ้า 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกดัส้านกังานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่โรงไฟฟ้าตั งอยู่  
ตรวจวัดปริมาณน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ก่อนการรับน ้ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้า    
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  เพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน ้ามันคงเหลือตามบัญชีประจ้าวันและรายงาน 
การรับ - จ่ายน ้ามันของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าตามข้อ  17  แล้วแจ้งผลการตรวจวัดปริมาณน ้ามันให้สรรพสามิตพื นที่   
ณ  ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่รับค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ  3  ทราบ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 11 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์   
ต้องส่งแบบ  ภส.05-18  ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ 
ที่โรงไฟฟ้าตั งอยู่  ได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรอง  และผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าได้รับรอง 
การส่งและรับน ้ ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้าแล้ว   พร้อมหลักฐานแสดงปริมาณน ้ ามันที่ส่ ง เข้ าไป 
ในโรงไฟฟ้าต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส้านักงานสรรพสามติพื นที่แหง่ท้องที่ที่รับค้าขอเสียภาษีในอัตราศนูย์
ตามข้อ  3  ภายใน  10  วัน  นับแต่วันที่น้าน ้ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

หมวด  3 
การนา้น ้ามันทีไ่ดร้ับการอนมุัติให้เสียภาษีในอัตราศนูย์ไปเก็บไว้ 

ณ  สถานที่เก็บน ้ามนั 
 
 

ข้อ 12 ในการน้าน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ไปเก็บไว้   ณ  สถานที ่
เก็บน ้ามันต้องปฏิบัติ  ดังนี  

 12.1 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าส่งแบบ  ภส.05-18/1  ที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้า  แล้วแต่กรณี  ได้รับรองการส่งน ้ามันเข้าเก็บไว้ในสถานที่เก็บน ้ามันน้าส่งต่อ
สรรพสามิตพื นที่  ณ  ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่รับค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ  3  
ภายใน  10  วัน  นับแต่วันที่น้าน ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือนับแต่วันที่น้าน ้ามันออกจาก
สถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อย  พร้อมหลักฐานการน้าน ้ามันออก  และหลักฐานการรับน ้ามัน
เข้าเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บน ้ามัน   

 12.2 ก่อนรับน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์เข้าเก็บไว้ในสถานที่
เก็บน ้ามัน  ให้เจ้าของสถานที่เกบ็น า้มันแจ้งการรับน ้ามนั  ณ  สถานที่เก็บน ้ามันตามแบบ  ภส.05-18/2  
ท้ายประกาศนี   ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่   

 12.3 ก่อนจ่ายน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ออกจากสถานที่ 
เก็บน ้ามันเพ่ือส่งน ้ามันไปยังโรงไฟฟ้า  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าแจ้งการจ่ายน ้ามัน   
ณ  สถานที่เก็บน ้ามันตามแบบ  ภส.05-18/2  ท้ายประกาศนี   ต่อสรรพสามิตพื นที่  ณ  ส้านักงาน 
สรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่   และส่งแบบ  ภส.05-18/2  ที่ผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรม  ผู้น้าเข้า  ผู้ค้าน ้ามัน  หรือเจ้าของสถานที่เก็บน ้ามัน  แล้วแต่กรณี  ลงลายมือชื่อรับรอง 
การส่งน ้ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้าแล้ว  พร้อมหลักฐานแสดงปริมาณน ้ามันที่ส่งและรับเข้าไปในโรงไฟฟ้า 
ต่อสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่รับค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ  3  ภายใน  10  วัน  นับแต่วันที ่
น้าน ้ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

 12.4 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าท้าการตรวจวัดปริมาณน ้ามันคงเหลือ  
ทุกสิ นเดือน  และให้แจ้งผลการตรวจให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน ้ามันตั งอยู่  
ทราบทุกครั ง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 13 ให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่รับแบบค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ   3   
จัดท้าข้อมูลและรายละเอียดของน ้ามัน  ตามแบบรายงานการจ่ายน ้ามันเพ่ือน้าไปใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าท้ายประกาศนี   ส่งให้กรมสรรพสามิต  ภายในวันที่   15  ของเดือนถัดจากเดือน 
ที่มีการน้าส่งน ้ามันเข้าไปในโรงไฟฟ้า 

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าจ้าหน่ายน ้ามันให้กับผู้ค้าน ้ามัน   
และผู้ค้าน ้ามันประสงค์จะน้าน ้ามันไปเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บน ้ามัน  ให้ผู้ค้าน ้ามันถือปฏิบัติตามข้อ  12.1   
ถึงข้อ  12.4  โดยอนุโลม 

หมวด  4 
ความรับผดิของผู้ประกอบอตุสาหกรรมและผู้นา้เข้า 

 
 

ข้อ 15 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้า  แล้วแต่กรณี  รับผิดในการช้าระภาษีสรรพสามิต  
ในกรณี  ดังต่อไปนี  

 15.1 กรณีที่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าน้าน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์
ไปใช้เพ่ือการอื่นนอกเหนือจากการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า  หรือมิได้ขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากน ้ามันดังกล่าว
ทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้าที่ได้รับการอนุมัติ  
ให้เสียภาษีในอัตราศูนย์มีหน้าที่ช้าระภาษีสรรพสามิต  พร้อมทั งเบี ยปรับและเงินเพ่ิม  ตามส่วนที่ใช้ 
เพ่ือการอื่นหรือตามส่วนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมิได้ขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทยนั น  ตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ น 

 15.2 กรณีที่ปริมาณน ้ามันตามข้อ  3  ที่ตรวจวัดได้ตามข้อ  10  มีปริมาณน้อยกว่า  
ที่ตรวจวัดได้ตามข้อ  8  โดยสูญหายหรือขาดจ้านวนไปเกินกว่าร้อยละ  0.5  ของปริมาณน ้ามันที่ได้รับ
การอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้ามีหน้าที่ช้าระภาษีสรรพสามิต
ตามปริมาณที่สูญหายหรือขาดจ้านวนไป  พร้อมทั งเบี ยปรับและเงินเพ่ิม  ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ใน 
เวลาที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ น 

 ส้าหรับกรณีน ้ ามันที่ ได้รับการอนุมัติ ให้ เสียภาษีในอั ตราศูนย์ที่น้าไปเก็บไว้ 
ในสถานที่เก็บน ้ามันเกิดการสูญหายหรือขาดจ้านวนไปเกินกว่าร้อยละ  0.5  ของปริมาณน ้ามันที่น้าออกจาก  
โรงอุตสาหกรรมต้นทางหรือปริมาณที่น้าเข้า  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้ามีหน้าที่
ช้าระภาษีสรรพสามิตตามปริมาณน ้ามันที่สูญหายหรือขาดจ้านวนไป  พร้อมทั งเบี ยปรับและเงินเพ่ิม 
ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ น 

หมวด  5 
การท้าบัญชรีับ - จ่ายน ้ามนั 

บัญชีประจ้าวัน  และรายงานการรับ - จา่ยน ้ามัน 
 
 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 16 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น้าเข้าต้องจัดท้าบัญชีแสดงการรับ - จ่ายน ้ามันที่ได้รับ   
การอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์  โดยถือปฏิบัติตามมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ  
พ.ศ.  2560   

ในกรณีที่มีการจ้าหน่ายน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ให้กับผู้ค้าน ้ามัน   
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้า  แล้วแต่กรณี  ต้องด้าเนินการให้ผู้ค้าน ้ามันปฏิบัติตามวรรคหนึ่งด้วย 

ข้อ 17 ให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจัดท้าบัญชีประจ้าวันแสดงการรับ - จ่ายและยอดคงเหลือ 
ของน ้ามันที่ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์  และบัญชีประจ้าวันแสดงการผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยเก็บไว้ที่สถานประกอบการพร้อมเอกสารประกอบการลงบัญชี 
เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา  และจัดท้ารายงานสรุปปริมาณการรับ - จ่ายน ้ามัน 
ที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ในแต่ละเดือน  ท้ายประกาศนี   ส่งให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่
แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าตั งอยู่  ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 

ข้อ 18 ให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าตั งอยู่   
ส้าเนาแบบรายงานสรุปปริมาณการรับ - จ่ายน ้ามันที่ได้รับการอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ  17   
ส่งให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่รับค้าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามข้อ   3  เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
ในการตรวจสอบต่อไป   

หมวด  6 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 19 การใดอยู่ระหว่างการด้าเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต   เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตา  ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ลงวันที่   
23  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จ  ส้าหรับการด้าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดในประกาศนี  

การด้าเนินการใด ๆ  ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตา  ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ 
ขายกระแสไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  2565   
ที่ได้ด้าเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาที่ก้าหนดไว้  หรือจนกว่าจะมีค้าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 20 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เอกนติิ  นติิทัณฑ์ประภาศ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕




























