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ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสําหรับแบตเตอรี ่

ท่ีพิสูจนไดวาเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใชการไมได 
------------------ 

 
  เพื่ออนุมัติตามความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขไว ดังตอ
ไปนี ้
  ขอ  ๑  แบตเตอรี่ที่จะขอคืนภาษีได ตองเปนแบตเตอรี ่ดังน้ี 
  ๑.๑  แบตเตอรี่ที่ใชกับรถยนตและแบตเตอรี่ที่ใชกับรถจักรยานยนตเทานั้น 
  ๑.๒  เปนแบตเตอรี่ทีผลิตมาแลวไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันผลิตถึงวันย่ืนคําขอ
คืน 
ภาษี โดยมีวัน เดือน ป ที่ผลิตประทับอยูบนตัวแบตเตอรี่ดวย 
  ขอ  ๒  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ตามขอ ๑ ท่ีมีความประสงคจะขอ
รับคืน 
ภาษีสําหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจนไดวาแบตเตอรี่นั้นไดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใชการไมได ย่ืน
คําขอ 
พรอมท้ังแจงรายละเอียดระบุถึงสาเหตุท่ีแบตเตอร่ีเกิดความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพและ
เอกสาร 
ดังตอไปนี ้
  ๒.๑  แบบ ภษ. ๐๑-๓๗ 
  ๒.๒  แบบ ภษ. ๐๑-๓๘ 
  ๒.๓  บัญชีประจําวันแสดงการรับจายแบตเตอรี่และวัตถุดิบที่ใชผลิตพรอม
เอกสาร 
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของปที่ขอคืนภาษี 
  ๒.๔  สําเนาแบบรายการชําระภาษีสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๑๒) 
  ๒.๕  สําเนาเอกสารประกอบแบบ ภษ. ๐๑-๑๒ ท่ีแสดงรายละเอียดของ
แบตเตอรี่ที่ 
จะขอคืนภาษีวาเปนแบตเตอรี่ที่ไดชําระภาษีแลว และมีหลักฐานแสดงวัน เดือน ป ท่ีผลิตบนตัว 
แบตเตอรี่เพื่อสามารถตรวจสอบไดวาเปนแบตเตอรี่ที่ผลิตมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 
  ขอ  ๓  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอพรอมกับเอกสารตามขอ ๒ ตอหนวย
งาน 
ตอไปนี้ 
  ๓.๑  ในสวนกลางใหย่ืนคําขอท่ี สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๒ และใหสวนควบ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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คุม 
การผลิตและจําหนาย สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๒ ตรวจสอบบัญชีแบตเตอรี่ที่จะขอคืนภาษี 
ตาม 
หลักฐานขอ ๒ เมื่อตรวจสอบเสร็จแลวใหแจงผูประกอบอุตสาหกรรม และคณะกรรมการตามขอ 
๔.๑  
เพื่อกําหนดวันไปดําเนินการตรวจสอบทํางาน และสภาพของแบตเตอรี่ที่ผานการตรวจสอบบัญชี
แลว 
และดําเนินการทําลายตอไป 
  ๓.๒  ในสวนภูมิภาคใหย่ืนคําขอท่ี สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดท่ีโรงอุตสาห
กรรม 
นั้นตั้งอยูเพื่อใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบบัญชีแบตเตอรี่ที่จะขอคืนภาษีตามหลักฐานขอ ๒ เม่ือ
ตรวจสอบ 
เสร็จแลว ใหแจงผูประกอบอุตสาหกรรมและคณะกรรมการตามขอ ๔.๒ เพื่อกําหนดวันไปดําเนิน
การ 
ตรวจสอบจํานวนและสภาพของแบตเตอรี่ที่ผานการตรวจสอบบัญชีแลว และดําเนินการทําลายตอ
ไป 
  สําหรับจังหวัดใดท่ีไมมีเจาหนาท่ีตรวจสอบบัญชีใหจังหวัดสงเอกสารใหสํานัก
งาน 
สรรพสามิตภาคเปนผูดําเนินการตรวจสอบบัญชีเมื่อตรวจสอบบัญขีเสร็จแลวใหสํานักงานสรรพ
สามิต 
ภาคแจงจังหวัดทราบเพื่อจังหวัดจะไดแจงผูประกอบการอุตสาหกรรมและคณะกรรมการตามขอ 
๔.๒ 
เพื่อกําหนดวันไปดําเนินการตรวจสอบจํานวนและสภาพของแบตเตอรี่ที่ผานการตรวจสอบบัญชี
แลว 
และดําเนินการทําลายตอไป 
  ขอ  ๔  ใหเจาพนักงานสรรพสามิตดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ทําลายแบตเตอรี่ที่ขอรับคืนภาษ ีสําหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจนไดวาเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช
การไม 
ได 
  ๔.๑  สําหรับการบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย 
         (๑)  ผูอํานวยการกองวิเคราะหสินคาและของกลาง หรือผูแทน 
         (๒)  ผูอํานวยการสวนคืน ยกเวนและลดหยอนภาษี สํานักบริหารจัดเก็บ
ภาษี ๒ 
หรือผูแทน 
         (๓)  ผูอํานวยการสวนควบคุมการผลิตและจําหนาย สํานักบริหารการจัด



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เก็บ 
ภาษี ๒ หรือผูแทน 
         (๔)  ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบ สํานักกฎหมายหรือผูแทน ท้ัง
นี ้
ผูแทนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตองเปนขาราชการระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ๔.๒  สําหรับการบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย 
          (๑)  สรรพสามิตจังหวัด หรือผูแทน 
          (๒)  สรรพสามิตอําเภอที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู หรือผูแทน 
          (๓)  เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต ตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไปหรือเจาหนาที่
ตรวจ 
สรรพสามิต หรือเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด 
  ขอ  ๕  ใหคณะกรรมการตามขอ ๔ นําสําเนาบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีตาม
ขอ  
๓.๑ หรอื ๓.๒ ไปตรวจสอบจํานวนและสภาพของแบตเตอรี่ที่ขอคืนภาษีและตรวจดูหลักฐานที่
ประทับ 
บนตัวแบตเตอรี่ ซ่ึงตองมีวัน เดือน ป ประทับไวไมเกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันย่ืนคําขอรับ
คืนภาษ ี
โดยพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ ดังน้ี 
  ๕.๑  แบตเตอรี่ที่จะคืนภาษีจะตองมีสวนประกอบของแบตเตอรี่ครบถวน 
  ๕.๒  ในกรณีแบตเตอรี่เกิดการเสียหายขั้วแบตเตอรี่จะตองไมมีการบิดงอหรือ
บิด 
เบ้ียว และจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
           ๕.๒.๑  แตกราว 
           ๕.๒.๒  อื่นๆ ท่ีพิสูจนไดวาเกิดความเสียหายจริง 
  ๕.๓  ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพจนไมสามารถนําไปใชงานไดจะตองมี
ลักษณะ 
อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
           ๕.๓.๑  แผนธาตุมีสีเปล่ียนไป 
           ๕.๓.๒  มีความถวงจําเพาะ หรือแรงดันกระแสไฟฟาสูงหรือต่ํากวามาตร
ฐาน 
           ๕.๓.๓  อื่นๆ ที่พิสูจนไดวาเสื่อมคุณภาพจนไมสามารถนําไปใชงานได 
  ขอ  ๖  ใหคณะกรรมการดําเนินการควบคุมการตรวจสอบจํานวนและสภาพของ 
แบตเตอรี่ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด และดําเนินการทําลายแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือเสื่อม 
คุณภาพจนใชการไมไดใหแลวเสร็จ โดยใชวิธีการ คือ  
  (๑)  ใชเครื่องจักรบดทําลาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒)  ใชวิธีผาแยกเปนสวนๆ  
  (๓)  ใชวิธีทุบทําลาย 
  (๔)  ใชวิธีอื่นๆ ตามทีอธิบดีเห็นสมควร 
  เม่ือควบคุมการตรวจสอบจํานวนและสภาพของแบตเตอรี่และดําเนินการทําลาย 
แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใชการไมไดเสร็จแลวใหทําบันทึกไวเปนหลักฐานสอง
ฉบบั  
มอบใหผูประกอบอุตสาหกรรมหนึ่งฉบับ อีกฉบับหนึ่งเสนอสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๒ หรอื 
สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบคืนภาษี 
  ขอ  ๗  ใหผูประกอบการอุตสาหกรรมยื่นคําขอรับคืนภาษีตามแบบ ภษ. ๐๑-
๓๙ 
ในสวนกลางใหย่ืนตออธิบดี ในสวนภูมิภาคใหย่ืนตอสรรพสามิตจังหวัด และใหสรรพสามิต
จังหวัด 
พิจารณาเสนออธิบดีเพื่อสั่งคืนภาษีตอไป 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
              สมชัย  ฤชุพันธุ 
         อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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