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ผู้อุทธรณ์ 



ค าอธิบายและข้อพึงปฏิบตัิ 
  1. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรประเมินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้ว หำกไม่เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน
ภำษีและประสงค์จะอุทธรณ์กำรประเมินภำษีดังกล่ำว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งกำรประเมินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 2. แบบของค ำอุทธรณ์ 

  2.1 ค ำอุทธรณ์ต้องเป็นไปตำมแบบค ำอุทธรณ์ฉบับนี้ หำกผู้อุทธรณ์ต้องกำรไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแบบค ำอุทธรณ์ 
สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง <www.excise.go.th> 

  2.2 ค ำอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของกำรอุทธรณ์อันเป็นกำรโต้แย้งกำรประเมินภำษีสรรพสำมิตทั้งหมดหรือแต่
บำงส่วนรวมทั้งค ำขอท้ำยค ำอุทธรณ์ไว้อย่ำงชัดแจ้ง 

   (1) แสดงเหตุผลให้ชัดแจ้งว่ำผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับกำรประเมินภำษีสรรพสำมิตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย หรือไม่เห็นด้วยกับกำรใช้ดุลพินิจในกำรประเมินภำษีอย่ำงไร  

   (2) หำกไม่สำมำรถแสดงเหตุผลของกำรอุทธรณ์ทั้งหมดไว้ในแบบค ำอุทธรณ์ฉบับนี้ได้ ให้ผู้อุทธรณ์เขียน/พิมพ ์
เหตุผลของกำรอุทธรณ์ในเอกสำรแล้วแนบไว้ท้ำยแบบค ำอุทธรณ์ 

2.3 ผู้อุทธรณ์ต้องลงนำมในค ำอุทธรณ์โดยถูกต้อง  
  กรณีผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคล จะต้องน ำส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยผู้ลงนำมในค ำอุทธรณ์จะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลและต้องประทับตรำส ำคัญของ
นิติบุคคลนั้น 

  กรณีผู้อุทธรณ์มอบอ ำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้รับมอบอ ำนำจลงนำมในค ำอุทธรณ์ จะต้องมีกำรมอบอ ำนำจโดย
ท ำเป็นหนังสือให้ถูกต้องและปิดอำกรแสตมป์ให้ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ ำนำจจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลและต้องประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคลนั้น ตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

2.4 ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 
  กรณีผู้อุทธรณ์มอบอ ำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้รับมอบอ ำนำจในกำรยื่นอุทธรณ์จะต้องมีกำรมอบอ ำนำจโดยท ำเป็น

หนังสือให้ถูกต้องและปิดอำกรแสตมป์ให้ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ ำนำจจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบุคคลและต้องประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคลนัน้ ตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ไดจ้ดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย ์

2.5 หำกผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสำรหลักฐำนเพื่อสนับสนุนข้ออ้ำงหรือข้อเถียงของตนประกอบค ำอุทธรณ์  
ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นเอกสำรหลักฐำนนั้นให้ครบถ้วนพร้อมกับค ำอุทธรณ์ โดยระบุรำยกำรและจ ำนวนของเอกสำรประกอบไว้อย่ำง
ครบถ้วน 

3. สถำนท่ียื่นอุทธรณ์ 
3.1 ค ำอุทธรณ์ที่เกิดจำกกำรประเมินภำษีโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ ให้ผู้อุทธรณ์

ยื่นอุทธรณ์ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่ท ำกำรประเมินภำษีหรือส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคภำยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือ
ส ำนักกฎหมำย กรมสรรพสำมิต 

3.2 ค ำอุทธรณ์ที่เกิดจำกกำรประเมินภำษีโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค ให้ผู้อุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ท ำกำรประเมินภำษีหรือส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรม
หรือสถำนบริกำรของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่ หรือส ำนักกฎหมำย กรมสรรพสำมิต  

3.3 ค ำอุทธรณ์ที่เกิดจำกกำรประเมินภำษีโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม 
ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ ณ ส ำนักกฎหมำย กรมสรรพสำมิต หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคแห่ง
ท้องทีท่ี่โรงอุตสำหกรรมหรือสถำนบริกำรของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่  

3.4 ค ำอุทธรณ์ที่เกิดจำกกำรประเมินภำษีโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่นที่มิใช่กรมสรรพสำมิต ให้ผู้อุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคแห่งท้องที่ที่ส ำนักงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ประเมิน
ภำษีตั้งอยู่ หรือยื่น ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคแห่งท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถำนประกอบกำรของ
ผู้อุทธรณ์ หรือยื่น ณ ส ำนักกฎหมำย กรมสรรพสำมิต 

4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรพิจำรณำอุทธรณ์บัญญัติไว้ตำมควำมในมำตรำ 99 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มีระยะเวลำในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรอุทธรณ์นั้นครบถ้วน ระยะเวลำดังกล่ำวคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์อำจขยำยออกไปอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์
จะพิจำรณำจำกควำมสมบูรณ์ของค ำอุทธรณ์ตำมแบบของค ำอุทธรณ์และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำอุทธรณ์ตำมที่กล่ำวมำ
ในข้อ 2 ดังนั้น หำกค ำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์มิได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ย่อมส่งผลให้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ยังไม่เริ่มนับ 

 5. กำรใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลำกำรเสียภำษีสรรพสำมิต ผู้อุทธรณ์จึงอำจยื่นค ำร้องขอทุเลำกำรช ำระภำษี 
โดยใช้แบบค ำร้องขอทุเลำกำรช ำระภำษี (แบบ ทล. 1) 

6. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค ำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับ หรือค ำร้องขอลดเงินเพิ่มได้ ตำมควำมในมำตรำ 140 วรรคสอง 
และมำตรำ 141 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

7. หำกผู้อุทธรณ์มีปัญหำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์กำรประเมินภำษี ให้ผู้อุทธรณ์สอบถำมไปยังส ำนักงำน
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ออกหนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีสรรพสำมิต หรือส ำนักกฎหมำย กรมสรรพสำมิต 



 

 
 

อส. ๒ 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ใบรับค าอุทธรณ์ 

(กรณีค าอุทธรณ์ถูกต้องครบถ้วน) 

 

วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
เวลา ............................. น. 

 

  ในวันนี้ ผู้อุทธรณ์ ราย ..................................................................................................... ........ 
ได้ยื่นค าอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงาน ............................................................................. โดยมี .......................................................... 
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการยื่นอุทธรณ์ (เฉพาะกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ)  

  ข้าพเจ้า ................................................................ ต าแหน่ง ....................................................  
ได้ตรวจสอบค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รายนี้แล้วปรากฏว่า 

   ค าอุทธรณ์เป็นไปตามแบบค าอุทธรณ์ (แบบ อส. ๑) 
ค าอุทธรณ์ได้แสดงเหตุผลของการอุทธรณ์ไว้อย่างชัดแจ้ง 

   ผู้อุทธรณ์ซึ่งลงนามในค าอุทธรณ์เป็นผู้มีอ านาจลงนามโดยถูกต้อง 

หรือได้มอบอ านาจให้ตัวแทนลงนามในค าอุทธรณ์ โดยมีการมอบอ านาจกันอย่างถูกต้อง 

    ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 

หรือได้มอบอ านาจให้ตัวแทนยื่นค าอุทธรณ์ โดยมีการมอบอ านาจกันอย่างถูกต้อง 

    ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าอุทธรณ์ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าอุทธรณ์ 

  ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงรับค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รายนี้ไว้ตามทะเบียนหนังสือรับของส านักงาน 
..........................................  เลขรับที่ ................................. ลงวันที่ ................................................................... 
และให้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วน ตามความ  
ในมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

  อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ส่งมอบต้นฉบับใบรับค าอุทธรณ์ให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว และได้ส าเนาเอกสาร
ใบรับนี้เก็บไว้ฉบับหนึ่ง ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบและได้รับมอบต้นฉบับใบรับค าอุทธรณ์ไว้แล้ว จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต าแหน่ง ................................................. 
 

ผู้รับค าอุทธรณ์ 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต าแหน่ง/สถานะ .................................... 
 

ผู้ยื่นอุทธรณ์ 



 

 
 

อส. ๓ 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ใบรับค าอุทธรณ์ 

(กรณีค าอุทธรณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วน) 

 

วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. .................. 
เวลา ........................ น. 

 

  ในวันนี้ ผู้อุทธรณ์ ราย ..................................................................................................... ........ 
ได้ยื่นค าอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงาน ............................................................................. โดยมี .......................................................... 
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการยื่นอุทธรณ์ (เฉพาะกรณีที่มีการมอบอ านาจ)  

   ข้าพเจ้า ................................................................ ต าแหน่ง ....................................................  
ได้ตรวจสอบค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รายนี้แล้วปรากฏว่า 

   ค าอุทธรณ์เป็นไปตามแบบค าอุทธรณ์ (แบบ อส. ๑) 
ค าอุทธรณ์ได้แสดงเหตุผลของการอุทธรณ์ไว้อย่างชัดแจ้ง 

   ผู้อุทธรณ์ซึ่งลงนามในค าอุทธรณ์เป็นผู้มีอ านาจลงนามโดยถูกต้อง 

หรือได้มอบอ านาจให้ตัวแทนลงนามในค าอุทธรณ์ โดยมีการมอบอ านาจกันอย่างถูกต้อง 

    ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 

หรือได้มอบอ านาจให้ตัวแทนยื่นค าอุทธรณ์ โดยมีการมอบอ านาจกันอย่างถูกต้อง 

    ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าอุทธรณ์ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าอุทธรณ์ 

  เนื่องจากค าอุทธรณ์ของผู้ยื่นอุทธรณ์รายนี้มีส่วนที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน กล่าวคือ ...................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าไดร้ับค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รายนี้ไว้ตามทะเบียนหนังสือรับของส านักงาน ..........................................
เลขรับที ่..................................... ลงวันท่ี .......................... โดยให้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ได้รับค าอุทธรณ์ตามความ
ในมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แล้ว แต่เป็นกรณีที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ในการนี้ข้าพเจ้าได้แจ้งสิทธิด้วยวาจาให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้วว่าผู้อุทธรณ์มีสิทธิน าส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับค าอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
กฎหมายจะยังไม่เริ่มนับ ซ่ึงผู้อุทธรณ์ได้รับทราบถึงสิทธิดังกล่าวโดยชัดแจ้งแล้ว 

   อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ส่งมอบต้นฉบับใบรับค าอุทธรณ์ให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว และได้ส าเนาเอกสาร
ใบรับนี้เก็บไว้ฉบับหนึ่ง ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบและได้รับมอบต้นฉบับใบรับค าอุทธรณ์ไว้แล้ว จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต าแหน่ง ................................................. 

ผู้รับค าอุทธรณ์ 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต าแหน่ง/สถานะ .................................... 

ผู้ยื่นอุทธรณ์ 



 

 
 

อส. ๔ 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ใบรับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

(อันเนื่องจากค าอุทธรณ์ที่ย่ืนไม่ถูกต้องครบถ้วน) 

 

วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. .................. 
เวลา ........................ น. 

  ตามที่ผู้อุทธรณ์ ราย ........................................................................................................ ..... 
ได้ยื่นค าอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงาน .......................................................................... แต่ค าอุทธรณ์ดังกลา่วมีส่วนที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าทีผู่้รับอุทธรณ์จึงไดอ้อก    ใบรับค าอุทธรณ์ (แบบ อส. ๓) ลงวันที่ ....................................................   
     หนังสือแจ้งสิทธิในการน าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (แบบ อส. ๕) เลขที่ ........ ลงวันที่ ............................   
โดยได้แจ้งสิทธิแก่ผู้อุทธรณ์ในการน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับค าอุทธรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนไปแล้ว นั้น 

  ในวันนี้ ผู้อุทธรณ์ ราย ......................................................................... .................................... 
โดยมี ............................................................................ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการยื่นอุทธรณ์ (เฉพาะกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ) ได้น าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ณ ส านักงาน ............................................................ โดยมีรายการ
และจ านวน ดังต่อไปนี้ ......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  ในการนี้ ข้าพเจ้า ..................................................... ต าแหน่ง ................................................  
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมดังกล่าว ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้ด าเนินการเกี่ยวกับค าอุทธรณ์โดยถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้รับเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมของผู้อุทธรณ์รายนี้ไว้ตามทะเบียนหนังสือรับของส านักงาน 
.............................................. เลขรับที ่............................. ลงวันที่ .................................................... กรณีจึงถือว่า
วันนี้เป็นวันที่เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วน ซึ่งท าให้ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
ตามความในมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เริ่มต้นนับ * 

   อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ส่งมอบต้นฉบับใบรับเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว และได้
ส าเนาเอกสารใบรับนี้เก็บไว้ฉบับหนึ่ง ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบและได้รับมอบต้นฉบับใบรับเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ไว้แล้ว จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

                                                           
* การนับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  1. หากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าอุทธรณ์ (แบบ อส. ๓) และต่อมาผู้อุทธรณ์ได้น าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม    

แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับไว้ตามแบบนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ลงในแบบนี้เป็นต้นไป 
  2. หากเป็นกรณทีีเ่จ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งสิทธิในการน าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (แบบ อส. ๕) และต่อมาผู้อุทธรณ์ไดน้ าส่ง

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับไว้ตามแบบนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงในแบบนี้ โดยให้นับจ านวนวันตั้งแต่
วันที่เจ้าหน้าที่ได้ออกใบรับค าอุทธรณ์ไว้ (ตามแบบ อส. 2) หรือวันที่เจ้าหน้าที่ออกใบรับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ตามแบบ อส. 4) ครั้งก่อน จนถึงวันที่
หนังสือแจ้งถึงสิทธิในการน าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (แบบ อส. ๕) ไปถึงผู้อุทธรณ์ รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต าแหน่ง ................................................. 

ผู้รับเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต าแหน่ง/สถานะ .................................... 

ผู้ยื่นอุทธรณ์ 



 

 
 

อส. ๕ 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
หนังสือแจ้งสทิธิในการน าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

กรณีตรวจพบในภายหลังว่าค าอุทธรณ์/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

ทีไ่ด้รับไว้ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 
เลขที่ .........................................          ส ำนักงำน ............................................. 

วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ................... 
 

  ตำมที่ผู้อุทธรณ์ รำย ........................................................................................................ ..... 
ได้ยื่นค ำอุทธรณ์กำรประเมินภำษีสรรพสำมิต ตำมมำตรำ ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ส ำนักงำน ........................................................................................................................ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้ออก 

ใบรับค ำอุทธรณ์ (แบบ อส. 2) ลงวันที่ .......................................................................................................   
ใบรับเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม (แบบ อส. 4) ลงวันที่ ..................................................................................  

ให้แก่ผู้อุทธรณ์ไปแล้ว นั้น 

  จำกกำรตรวจสอบพบว่ำค ำอุทธรณ์/เอกสำรหลักฐำนที่รับไว้มีส่วนที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน กล่ำวคือ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
จึงขอแจ้งสิทธิให้ทรำบว่ำผู้อุทธรณ์มีสิทธิน ำส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำอุทธรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น ระยะเวลำในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมควำมในมำตรำ 99 แห่งพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 จะยังไม่เริ่มนับ 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... 
 (...................................................) 

 ต ำแหน่ง ................................................. 



 
บัญชีแสดงการรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ประจ าปี พ.ศ. ................ 

 

หน่วยงาน  ส านักกฎหมาย   
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ...........  
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้อุทธรณ ์ สินค้า/
บริการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

เลขที่หนังสือ                                
แจ้งการ
ประเมิน 

หน่วยงาน            
ที่ประเมิน

ภาษี 

จ านวนภาษี                   
ที่ประเมิน               

(บาท) 

วันที่รับอุทธรณ์             
และเอกสารหลักฐาน

ครบถ้วน 

วันที่ครบก าหนด 
ระยะเวลา 180 วัน/

ระยะเวลาทีข่ยาย 

ผู้รับผิดชอบ
ส านวน 

เลขที่ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์                  

(กรณทีี่มีค าวินจิฉัยแล้ว) 

 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 

          

 

 

อส. ๖ 



 
 
 
 
 

บันทึกถ้อยค ำของ ....................................................... ............................ 
           เกี่ยวกับเรื่อง .......................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ........ 
 

     วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
       สถานที่ ............................................... 

        

ได้ให้ถ้อยค ำต่อ ............................................................................................................................. ................ 
                    .............................................................................................................................................  
 

  ข้าพเจ้า .................................................... .............................................. อายุ ............................. ป ี
บัตรประจ าตัว    ประชาชน   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   เลขที่ ......................................................... 
ต าแหน่ง/สถานะ ............................................................................................................... ........................................... 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ........................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............. 
มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินภาษีและการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตในกรณีนี้ในฐานะที่เป็น
............................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .........................................................................................  
ขอให้ถ้อยค าเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
 

..................................................................................................................................... ..................... 
......................................................................................................................................................................................  
........................................................................... ...........................................................................................................  
................................................................... ..................................................................................................... .............. 
............................................................................ ..........................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................ .......................................................................................... 
........................................................................................ ..............................................................................................  
................................................................................................ ......................................................................................  
.............................................................................................. ........................................................................................  
........................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................ .......................................................... 
......................................................... .................................................................. ........................................................... 
..................................................................................................................... ................................................................. 

 

 

อส. ๗ 
 



ค าให้การต่อของ .............................................................        แผ่นที่ ............. 

............................................................................................................... .......................................................................  

............................................................................................................ ..........................................................................  

............................................................................................. ......................................................................................... 

............................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................ ..........................................................................  

........................................................ .............................................................................................................................. 

............................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................ ..........................................................................  

..................................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................ ..........................................................................................  

............................................................................................................ .......................................................................... 

..................................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................... .......................................................................  

............................................................................................................ .......................................................................... 

..................................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................... .......................................................................  

........................................................................................... ...........................................................................................  

..................................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................... .......................................................................  

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................... .......................................................................  

............................................................................................................ ..........................................................................  

........................................................................................ ..............................................................................................  

..................................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................... .......................................................................  

............................................................................................................ ..........................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยค าที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ    
 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ให้ถ้อยค า 

              (.............................................) 
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้บันทึกถ้อยค า 

             (.............................................) 

 (ลงชื่อ) ................................................. พยาน 

           (.............................................) 



 
 
 
 
 
 

หนังสือเรียก 
ตามมาตรา 96 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 
เลขที ่............. /.....................        หน่วยงาน ......................................... 

       วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .................. 
 
หนังสือเรียกมายัง  ........................................................ ......................................................................... 
สถานะตามหนังสือเรียก  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

ผู้น าเข้า    บุคคลอื่นที่มีหน้าที่เสียภาษี 
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

เลขทะเบียนสรรพสามิต .........................................................................................................................   

เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม .................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ ........................................................................................................... ............................................ 

...................................................................................................................... ........................................................  

 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ................................................................................................ ...... 
.................................................................. ............................................................................................................  

...................................................................................................................... ........................................................  

...................................................................................................................... ........................................................  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 96 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ขอให้ท่านปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ท่านไป ณ ....................................................................................................................................  
ในวันที่ .............................. เดือน ............................................ พ.ศ. ....................... เวลา ............................ น.  
เพ่ือให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต 

 (2) ให้ท่านน าส่ง ...................................................................................................................................  
...................................................................................................................... ........................................................  
...................................................................................................................... ........................................................  

...................................................................................................................... ........................................................  

ภายในวันที่ ....................... เดือน ............................................ พ.ศ. ....................... เวลา .... ........................ น.  
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
       (.................................................................) 
      ต าแหน่ง ...................................................................... 
โทร. .......................................... 

 

อส. ๘ 
อส. ๗ 

 



 
 

ค าเตือนและข้อพึงปฏิบัต ิ
 

  1. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 188 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

2. ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความ
หรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้า
คู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของคู่กรณี เว้นแต่จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น ทั้งนี้  ตามความในมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

3. คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่ก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น หากท่านไม่สามารถด าเนินการตามหนังสือเรียกด้วยตนเอง 
ท่านอาจมอบอ านาจให้บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการและในเรื่องภาษีสรรพสามิตเป็นอย่างดี    
มากระท าการแทนก็ได้ โดยจะต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือโดยถูกต้องและปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน ในกรณีที่ 
ผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจจะต้องเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และต้องประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 



สารบัญรายการเอกสารหลักฐาน 
การพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต 

ผู้อุทธรณ์ ราย ................................................................................... 
 
 

ข้อเท็จจริง 

เอกสารแนบ รายละเอียดของเอกสาร 

1 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นตรวจสอบและประเมินภาษี 

1.1 ............................................................................................................................. ................. 

1.2 ............................................................................................................................. ................. 

1.3 ............................................................................................................ .................................. 

1.4 ............................................................................................................................. ................. 

1.5 ............................................................................................................................. ................. 

1.6 ............................................................................................................................. ................. 

1.7 ............................................................................................................................. ................. 

1.8 ............................................................................................................................. ................. 

1.9 ............................................................................................................ .................................. 

..... ............................................................................................................................. ................. 

..... ............................................................................................................................. ................. 

2 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี 

2.1 ............................................................................................................................. ................. 

2.2 ............................................................................................................................. ................. 

2.3 ............................................................................................................ .................................. 

2.4 ............................................................................................................................. ................. 

2.5 ............................................................................................................................. ................. 

2.6 ............................................................................................................ .................................. 

2.7 ............................................................................................................................. ................. 

2.8 ............................................................................................................................. ................. 

2.9 ............................................................................................................................. ................. 

..... .......................................................................................................... .................................... 

..... ............................................................................................................................. ................. 

 

อส. ๙ 
อส. ๗ 

 



 
 

ข้อกฎหมาย 

เอกสารแนบ รายละเอียดของเอกสาร 

3 กฎหมายแม่บท กฎหมายล าดับรอง ระเบียบหรือแนวปฏิบัติทั้งปวงที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี  
สินค้าหรือบริการที่ประเมินภาษี 

3.1  

3.2  

.....  

4 กฎหมายแม่บท กฎหมายล าดับรอง ระเบียบหรือแนวปฏิบัติทั้งปวงที่เก่ียวกับการตรวจสอบ           
และประเมินภาษี 

4.1  

4.2  

.....  

5 กฎหมายแม่บท กฎหมายล าดับรอง ระเบียบหรือแนวปฏิบัติทั้งปวงที่เก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษี 

5.1  

5.2  

.....  

6 ข้อกฎหมาย ระเบียบหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.1  

6.2  

.....  

7 แนวค าพิพากษา แนวค าวินิจฉัยหรือความเห็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

7.1  

7.2  

.....  

8 เอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 

8.1  

8.2  

.....  
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ 

ที่        วันที ่  

เรื่อง น ำเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษีสรรพสำมิต  
ผู้อุทธรณ์ รำย ...................................................... 

เรียน ........................................................ 

 1. ข้อเท็จจริง 

 1.1 ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในชั้นตรวจสอบและประเมินภำษี 

  ๑.๑.๑ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรประกอบกำรและสถำนะของผู้อุทธรณ์ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

  1.1.2 ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุของกำรตรวจสอบและประเมินภำษี 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

  1.1.3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนกำรตรวจสอบภำษี 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

  ๑.๑.๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินภำษี 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 1.2 ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในชั้นพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษี 

 1.2.1 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรยื่นค ำอุทธรณ์ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 1.2.2 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำทีใ่นชั้นพิจำรณำอุทธรณ์ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 
 2. ข้อกฎหมาย 

 2.1 กฎหมำยแม่บท กฎหมำยล ำดับรอง ระเบียบหรือแนวปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
ภำษสีินค้ำหรือบริกำรที่ประเมินภำษี 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

อส. ๑๐ 
 



หน้ำ ... 
 

 

 2.2 กฎหมำยแม่บท กฎหมำยล ำดับรอง ระเบียบหรือแนวปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
และประเมินภำษ ี
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 2.3 กฎหมำยแม่บท กฎหมำยล ำดับรอง ระเบียบหรือแนวปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมินภำษี 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 2.4 ข้อกฎหมำย ระเบียบหรือแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 2.5 แนวค ำพิพำกษำ แนวค ำวินิจฉัยหรือควำมเห็นทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 2.6 เอกสำรอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3. ข้อพิจารณา 

 3.1 กำรรับค ำอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.2 ควำมชอบด้วยกฎหมำยในแง่รูปแบบของกำรประเมินภำษี 

  3.2.1 ประเด็นที่ 1 หนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีสรรพสำมิตได้ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
อ ำนำจหรือไม ่
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.2.2 ประเด็นที่ 2 กระบวนกำรพิจำรณำในกำรตรวจสอบและประเมินภำษีของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ก่อนกำรออกหนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.2.3 ประเด็นที่ 3 กำรประเมินภำษีได้กระท ำภำยในอำยุควำมหรือไม่     
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.2.4 ประเด็นที่ 4 หนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีมีควำมสมบูรณ์ในเรื่องกำรให้ “เหตุผล” 
หรือไม ่
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



หน้ำ ... 
 

 

 3.3 ควำมชอบด้วยกฎหมำยในแง่เนื้อหำของกำรประเมินภำษี 

 3.3.1 ประเด็นที่ 1  
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.3.2 ประเด็นที่ 2   
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.3.3 ประเด็นที่ .....   
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 3.3.4 ประเด็นที่ ..... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

4. บทสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ............................................................ 
 
 
 
 

(.................................................................. ) 
ต ำแหน่ง ........................................ 



บันทึกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

เรื่อง การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี 

ผู้อุทธรณ์  ราย ..................................................... 

 เลขที่ ............ /....................... 

 วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. .................... 
 

   ตามที่ผู้อุทธรณ์ ราย ................................................................ ............................................ 
ได้ยื่นค าอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต ตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และจะครบก าหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในวันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. .................. นั้น 

  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาค าอุทธรณ์ เนื้อหาและเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ในเบื้องต้น ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............... เดือน ................. 
พ.ศ. ........... แล้ว เห็นว่าไม่อาจด าเนินการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวออกไปอีก 
.............. วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ข้างต้น 

 

 

 

......................................................... 
(.......................................................) 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 

 
อส. ๑๑ 



 
 
 
 

 
 

       
 
 
 

 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต 

ตามมาตรา 9๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25๖๐ 
 

เลขที ่…...……… / …........…………… 

 ข้อ 1 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไ์ด้พิจารณาอุทธรณข์อง ..................................................... 
ตามค าอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(แบบ อส. ๑) ลงวันที่ ................................................... ซึ่งมีมูลเหตุของการประเมินภาษีสรรพสามิตมาจากการ
.......................................................................... โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ....................................................... 
ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ที่ .......................... ลงวันท่ี ................................................... แล้ว 
จึงวินิจฉัยดังต่อไปนี้ 

  ให้ ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 ข้อ 2 เหตุผลที่วินิจฉัยเช่นนั้นมีอยู่ว่า 
 2.1 ................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 2.๒ ................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 2.๓ .................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 (เหตุผลที่วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แยกวินิจฉัยเป็นข้อ ๆ ตามประเด็นแห่งการพิจารณา) 

 
 

อส. ๑๒ 



หน้า ... 
 

 

 ข้อ 3 ให้ผู้อุทธรณ์น าเงินภาษีสรรพสามิตไปช าระ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ...................
เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท (...............................................................................) ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25๖๐  

 (ให้ระบุข้อนี้เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ เพิกถอนการ
ประเมินบางส่วน หรือแก้การประเมินให้ผู้ยื่นอุทธรณ์เสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลง) 

 ข้อ 4 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ท าไว้สามฉบับ ให้ส่งให้ผู้อุทธรณ์หนึ่งฉบับ เก็บไว้ที่ส านักกฎหมาย 
ส่วนอุทธรณ์หนึ่งฉบับ และส่งให้หน่วยงานที่ตรวจสอบและประเมินภาษีหนึ่งฉบับ 

 
  

    วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

    

 

 

หมายเหตุ  :  ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 
9๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25๖๐ 

 

ลงชื่อ ................................................. ประธานกรรมการ 
             (......................................) 
 
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ 
             (......................................)     
  
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ 
             (......................................)        
 
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ       
             (......................................)            
 
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ 
             (......................................)          



 
บัญชีค ำวินิจฉัยอทุธรณ์กำรประเมินภำษีสรรพสำมิต ประจ ำปี พ.ศ. .................... 

 

เลขที่/ปี/ 
วันที่ออก          
ค ำวินิจฉัย 

ชื่อผู้อุทธรณ ์ สินค้ำ/ 
บริกำร 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

เลขที่หนังสือ                
แจ้งกำร
ประเมิน 

หน่วยงำนที่
ประเมินภำษ ี

ผลกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ จ ำนวนภำษี                 
ตำมค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(บำท) 

วันที่     
ได้รับ    

ค ำวินิจฉัย 

  
 
 
 
 
 
 

       

  
 
 
 
 
 
 

       

  
 
 
 
 
 
 

       

 

 

อส. ๑๓ 



 

 
 

ทล. ๑ 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ค าร้องขอทุเลาการช าระภาษีสรรพสามิต                     

ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ส ำนักงำน ................................................ 
เลขรับที่ ..................................................... 
วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ............ 
เวลำ .............................. น. 

 

เขียนที่ .......................................... 

วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. .................. 

เรื่อง ขอทุเลำกำรช ำระภำษีสรรพสำมิต 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

 ๑. รายละเอียดของผู้ย่ืนค าร้องขอทุเลาการช าระภาษีสรรพสามิต 

 ๑.๑ ชื่อผู้ยื่นค ำร้องขอ ...................................................................................................................... 
 ๑.๒ สถำนะในทำงกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต 

ผู้ประกอบอุตสำหกรรม  ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร 

ผู้น ำเข้ำ    บุคคลอื่นที่มีหน้ำที่เสียภำษี 
 ๑.๓ เลขทะเบียนสรรพสำมิต ...........................................................................................................   
 ๑.๔ เลขทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ....................................................................................................... 
 ๑.๕ ที่อยู่ตำมทะเบียนสรรพสำมิต ......................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................................  
 ๑.๖ ที่อยู่ตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ (เฉพำะกรณีที่
ผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคล) เลขที่ ................................. ออกให้ ณ วันที่ .................................................................  
ตั้งอยู่ที่ ............................................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ................................................  
 ๑.๗ ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล (เฉพำะกรณีที่ผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคล) ................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
 1.8 หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร ................................................................................ ...................... 
 1.9 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ................................................................................ ............. 

 ๒. สาเหตุของการร้องขอทุเลาการช าระภาษีสรรพสามิต 

 2.1 ข้ำพเจ้ำได้รับแจ้ง         กำรประเมินภำษีสรรพสำมิตส ำนักงำน ............................................. 
    เลขที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ................ 
            ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์กำรประเมินภำษีสรรพสำมิต 

    เลขที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ................ 
ให้ช ำระภำษีสรรพสำมิตจ ำนวน ...................................................................................... บำท  

 จำกกำรประเมินภำษีสินค้ำ/บริกำร ......................................จ ำนวน .......................... (หน่วย) 



หน้ำ ... 
 

 2.๒ ข้ำพเจ้ำได้ยื่น      อุทธรณ์กำรประเมินภำษี ณ ส ำนักงำน .................................................. 
  ตำมค ำอุทธรณ์เลขรับที่ ........... ลงวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ....... 
         ฟ้องคดีต่อศำล ........................................................................................  
  ตำมส ำเนำค ำฟ้องคดีหมำยเลขด ำ ที่ ............................. 
 ๒.๓ ข้ำพเจ้ำไม่อำจช ำระภำษีสรรพสำมิตตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้ เนื่องจำก ............... 
......................................................................................................... .....................................................................   
.......................................................................................................... .................................................................... 
................................................................................ .............................................................................................. 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
................................................................... ........................................................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 

 ๒.๔ ข้ำพเจ้ำจึงมีควำมประสงค์จะขอทุเลำกำรช ำระภำษีสรรพสำมิต โดยข้ำพเจ้ำจะยื่นหลักประกัน
เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำค ำร้องขอทุเลำกำรช ำระภำษีสรรพสำมิต ดังนี้ 

  หนังสือค้ ำประกัน (แบบ ทล. ๒) ของธนำคำร ................................... จ ำนวน ............... ฉบับ
  ทีย่อมผูกพันตนเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันรวมเป็นจ ำนวนเงิน ................................... บำท 

  เอกสำรสิทธิของอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ .............................................. จ ำนวน .............. ฉบับ 

ซึ่งมีรำคำประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน รวมเป็นจ ำนวนเงิน ................................... บำท 

  พันธบัตรรัฐบำล จ ำนวน ............... ฉบับ  
  ซึ่งมีมูลค่ำรวมเป็นจ ำนวนเงิน ................................... บำท 

  สมุดเงินฝำกประจ ำธนำคำร ................................... จ ำนวน ............... ฉบบั 

  ซึ่งมีเงินฝำกรวมเป็นจ ำนวนเงิน ................................... บำท 
 

  รวมมูลค่ำหลักประกัน ...................................................... บำท 
 

 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ ได้น ำส่งต้นฉบับ/ส ำเนำ ของหลักประกันข้ำงต้นมำพร้อมกับค ำร้องขอฉบับนี้   
จะน ำส่งต้นฉบับ/ส ำเนำ ของหลักประกันข้ำงต้นในภำยหลัง 

  เมื่อได้รับกำรประสำนจำกเจ้ำหน้ำที่ 
 



หน้ำ ... 
 

 

 2.๕ ข้ำพเจ้ำจึงขอให้อธิบดีกรมสรรพสำมิตไดโ้ปรดอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
        
        
       

       
              
 

......................................................... 
(.......................................................) 

ต ำแหน่ง/สถำนะ ......................................... 
ผู้ยื่นค ำร้องขอ 

ได้รับกำรทุเลำกำรช ำระภำษีสรรพสำมิต 

 ทั้งหมด  

             บำงส่วน  
      (จ ำนวน ................................. บำท) 

จนกว่ำจะได้มี 

  ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์กำรประเมินภำษีสรรพสำมิต 

   ค ำพิพำกษำถึงที่สุด 



 

หนังสือสัญญาค ้าประกันของธนาคาร 

เลขที่ ..........................................    วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .................... 

   ข้าพเจ้า ธนาคาร ........................................................... ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี ....................... 
ถนน ..................... ต าบล/แขวง ............................. อ าเภอ/เขต .........................จังหวัด ................................. 
โดย .................................................................................. ..... เป็นผู้มีอ านาจลงนามท านิติกรรมแทนธนาคาร 
ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันนี้ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิต ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ตามที่ ........................................................................................ ได้ยื่นค าร้องขอทุเลา
การช าระภาษีสรรพสามิตไว้ต่อกรมสรรพสามิต ในมูลหนี้ตาม  

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต 

    เลขที่ .................... วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. .................. 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต 

    เลขที่ .................... วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. .................. 

   ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันต่อกรมสรรพสามิตในมูลหนี้ภาษีสรรพสามิตดังกล่าว
ข้างต้นของ .................................................................... เป็นจ านวนเงิน ....................................................... บาท 
(.......................................................................................บาท) 

หากปรากฏว่า   

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดม้ีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ให้ ................................................................... ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

    ศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ให้ ................................................................... ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

แต่ไม่มีการช าระภาษีหรือช าระภาษีไม่ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย 

  เมื่อกรมสรรพสามิตได้มีหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดของ .................................. ...................... 
ไปถึงข้าพเจ้าภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผิดนัดตามมาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 
ข้าพเจ้า ธนาคาร ....................................................................................... ยอมช าระมูลหนี้ภาษีสรรพสามิต  
ตามกฎหมายแทนให้จนครบถ้วนทันทีโดยมิต้องเรียกให้ ................................................................... ช าระก่อน 

 ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่ .................................................. 
ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน ข้าพเจ้า ธนาคาร ................................................................................ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามท านิติกรรมแทนธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญให้ไว้เป็นส าคัญ 
 

 
        
        
       

       
              
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ค้ าประกัน 

        (.......................................................) 
 

ลงชื่อ .......................................................... พยาน 

        (.......................................................) 
 

ลงชื่อ .......................................................... พยาน 

        (.......................................................) 
 

ตรา 

ประทับ 

 

ทล. 2 


