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1. วัตถุประสงค 

 

  1. เพ่ือแสดงถึงวิธีการ และขั้นตอนการรับชําระภาษีเคร่ืองด่ืม (กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 
สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 

  2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการรับชําระภาษีเคร่ืองด่ืมของบุคลากร       

กรมสรรพสามิต  
 

2. ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมวิธีการและขั้นตอนการรับชําระภาษีเครื่องด่ืม (กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

 

3. คําจํากัดความ 

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต      
แสตมปสรรพสามิต  หมายความวา แสตมปที่กรมสรรพสามิตทําหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใช

ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี หมายความวา  เคร่ืองหมายที่ใชในการแสดงการเสีย

ภาษีท่ีใชแทนแสตมปสรรพสามิต 

    เครื่องด่ืม หมายความวา  ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเครื่องด่ืมไดโดยไมตองเจือปน      

และไมมีแอลกอฮอลโดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม อันบรรจุใน

ภาชนะ และผนึกไว เชน  นํ้าแร นํ้าหวาน  นํ้าผลไม  นํ้าพืชผัก  และนํ้าโซดา  เปนตน และให

หมายความรวมถึง เครื่องด่ืมท่ีทํา หรือบรรจุ หรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืม ไมวาจะขายดวยวิธีใด 
แมจะไมไดบรรจุภาชนะ และผนึกไว แตไมรวมถึง 

               (1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ  
               (2)  นํ้ากล่ัน หรือนํ้ากรอง สําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
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          (3)  เคร่ืองด่ืมซ่ึงผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิใหมีกาซ
คารบอนไดออกไซดอยูดวย  ท้ังมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคมี 

      (4)  นํ้านมจืด นํ้านมอ่ืน ๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม  ท้ังน้ีตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร 

           (5)  เคร่ืองด่ืมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 กรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารงานและการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตใหครอบคลุมและถูกตอง 
 เจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหรือแบบขอชําระภาษี  รับชําระ

เงินคาภาษี เบิกจายแสตมป และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการรับชําระภาษีในแตละกรณี 

พรอมออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูประกอบการ 
 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 การรับชําระภาษีเคร่ืองด่ืมแบงเปน 3 กรณี และผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนเอกสาร

สําหรับการชําระภาษีแตละกรณี ดังน้ี  
 5.1 กรณีการขอชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออก

จากโรงอุตสาหกรรม สําหรับเครื่องด่ืมที่ทําหรือบรรจุ หรือไดจากเครื่องขายเคร่ืองด่ืม มีขั้นตอนการ

รับชําระภาษี ดังน้ี 

  5.1.1 ผูประกอบการย่ืนแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) จํานวน 2 แผน  

  5.1.2 เจาพนักงานสรรพสามิต  ตรวจสอบรายการตาง ๆ ในแบบรายการภาษี

และเอกสารแนบประกอบ  ดังน้ี 
  - ช่ือผูเสียภาษี  เลขทะเบียนสรรพสามิต  สถานที่ต้ัง ครบถวนหรือไม 
                       - ตรวจสอบการย่ืนแบบรายการภาษีภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

หรือไม 
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                       - ตรวจสอบรายการท่ี ประเภทที่  ชื่อสินคา  ใหตรงกับที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
     - ตรวจสอบชนิด ขนาด ปริมาณสินคาที่เสียภาษี ราคาสินคาตอหนวย 

มูลคาสินคา  
        - ตรวจสอบการใชอัตราภาษีท้ังตามมูลคาและตามปริมาณท่ีใชบังคับ ณ 

วันที่ความรับผิดในอันเสียภาษีเกิดขึ้น 
  - ตรวจสอบการการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
  - ตรวจสอบการใชสิทธิหักลดหยอนภาษี (ถามี) 
  - ตรวจสอบคํานวณจํานวนเงินรวมภาษีสรรพสามิต 
  - ตรวจสอบการชําระเบ้ียปรับ (ถามี) 
  - ตรวจสอบการชําระเงินเพ่ิม (ถามี) 
  - ตรวจสอบการคํานวณจํานวนเงินรวมภาษีสรรพสามิต เบ้ียปรับ และ

เงินเพ่ิม 
  - ตรวจสอบการคํานวณภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 

10 ของภาษีสรรพสามิตทั้งส้ิน 
  - ตรวจสอบการคํานวณจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระท้ังส้ิน และจํานวนเงิน

ท่ีเปนตัวอักษร 
     - ตรวจสอบการลงช่ือ และวัน เดือน ป ที่ชําระภาษี  

 5.1.3  ลงทะเบียนรับแบบรายการภาษี    
 5.1.4  รับชําระภาษี และออกใบเสร็จรับเงินตามระบบงานรายได 
 5.1.5  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการภาษีใหถูกตองตรงกันและ  

ลงนามในใบเสร็จรับเงิน 

 5.2 กรณีการเสียภาษีโดยใชวิธีการปดแสตมป  มีขั้นตอนการรับชําระภาษี ดังน้ี 

  5.2.1 ผูประกอบการย่ืนแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) จํานวน 2 แผน 
และ แบบขอชําระภาษีประเภทสินคาที่ใชแสตมปฯ (ภษ.01-14) จํานวน 2 แผน 
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  5.2.2 เจาพนักงานสรรพสามิต  ตรวจสอบรายการตาง ๆ ในแบบรายการภาษี

ตามขอ 5.1.2 และเอกสารแนบประกอบใหถูกตองครบถวน หากไมถูกตองครบถวนจะสงกลับไปให

ผูประกอบการแกไข  
 5.2.3  ตรวจสอบประเภท ชนิด จํานวนของแสตมปที่จะตองเบิกจายใหถูกตอง

ตรงกับชนิดของเครื่องด่ืมที่เสียภาษีตามแบบขอชําระภาษีประเภทสินคาที่ใชแสตมปฯ (ภษ.01-14) 

และแบบรายการชําระภาษี (ภษ.01-12) 

 5.2.4  ลงทะเบียนรับแบบรายการภาษี    
 5.2.5  รับชําระภาษีและออกใบเสร็จรับเงินตามระบบงานรายได 
 5.2.6  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการภาษีใหถูกตองตรงกันและ  

ลงนามในใบเสร็จรับเงิน 

 5.2.7  เบิกจายแสตมปเครื่องด่ืมใหแกผูเสียภาษี   
 5.3 กรณีการเสียภาษีโดยใชเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน มีขั้นตอนการ

รับชําระภาษี ดังน้ี 

 5.3.1  ผูประกอบการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีดังน้ี 
  1)  แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) จํานวน 2 แผน 

  2)  แบบคําขอซื้อและใบอนุญาตใหซ้ือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี      

(ภษ.01-23) จํานวน 4 แผน 
  3)  แบบคําขอขนและใบขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24) 

จํานวน 5 แผน 

  5.3.2  เจาพนักงานสรรพสามิต  ตรวจสอบรายการตาง ๆ ในแบบรายการภาษี 

ตามขอ 5.1.2 และเอกสารแนบประกอบ ใหถูกตองครบถวน หากไมถูกตองครบถวนจะสงกลับไปให

ผูประกอบการแกไข  
  5.3.3  ตรวจสอบรายละเอียด ชนิด ลักษณะ จํานวนของเครื่องหมายแสดงการ

เสียภาษีจดทะเบียน ตามแบบคําขอซื้อและใบอนุญาตใหซ้ือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-23)  

แบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)  และ แบบรายการชําระภาษี 

(ภษ.01-12)  ใหถูกตองครบถวนตรงกัน 
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 5.3.4  ดําเนินการพิจารณาตามแบบคําขอซ้ือและใบอนุญาตใหซ้ือเคร่ืองหมาย

แสดงการเสียภาษี (ภษ.01-23) และ แบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)  

โดยเก็บไวเปนหลักฐานเฉพาะแบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24) 

จํานวน 1 แผน  แบบรายการชําระภาษี (ภษ.01-12) จํานวน 2 แผน 

 5.3.5  ลงทะเบียนรับแบบรายการภาษีและบันทึกผลการพิจารณาตามแบบ    

คําขอซื้อและใบอนุญาตใหซ้ือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-23) และ แบบคําขอขนและใบขน

เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)    
 5.3.6  รับชําระภาษีและออกใบเสร็จรับเงินตามระบบงานรายได 
 5.3.7  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการภาษีใหถูกตองตรงกันและ  

ลงนามในใบเสร็จรับเงิน 

  5.3.8  สงคืนแบบคําขอซ้ือและใบอนุญาตใหซ้ือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

(ภษ.01-23) จํานวน 4 แผน และ แบบคําขอขนและใบขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)  

จํานวน 4 แผน ท่ีไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว พรอมใบเสร็จรับเงินจํานวนเงินภาษีสรรพสามิต

ใหแกผูเสียภาษี ดําเนินการ ดังน้ี 
       1)  แบบคําขอซื้อและใบอนุญาตใหซ้ือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

(ภษ.01-23) จํานวน 1 แผน แบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)  

จํานวน 1 แผน และใบเสร็จรับเงินจํานวนเงินภาษี  ผูเสียภาษีเก็บไวเปนหลักฐาน 
    2) แบบคําขอซ้ือและใบอนุญาตใหซ้ือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

(ภษ.01-23) จํานวน 1 แผน แบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)  

จํานวน 1 แผน สงใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

เพ่ือท่ีจะดําเนินการขอเบิกจาย ขอขน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตอไป  

   3) แบบคําขอซ้ือและใบอนุญาตใหซ้ือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

(ภษ.01-23) จํานวน 2 แผน แบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ภษ.01-24)  

จํานวน 2 แผน (ตนฉบับและคูฉบับ) เมื่อมีการเบิกจาย ขนยาย เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีเขา

ไปเก็บไวในโรงอุตสาหกรรม ซ่ึงเจาหนาที่ผูควบคุมไดลงลายมือช่ือแลว ใหสงกลับคืนสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่สาขา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งด่ืม 
(กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  6  จาก 11

 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับชําระภาษีเครื่องด่ืม 
กรณีการขอชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดอืนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม สําหรบัเครื่องดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเคร่ืองขายเครื่องด่ืม 

ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที 

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต

ยื่นแบบรายการภาษี

ภษ.01-12

ลงทะเบียนรับแบบ

รายการภาษี

ตรวจสอบแบบ

รายการภาษี

ภษ.01-12

No

Yes

รับชําระภาษีและ

ออกใบเสร็จรับเงิน
รับใบเสร็จรับเงิน

เก็บสําเนา

เอกสาร

 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งด่ืม 
(กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  7  จาก 11

 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับชําระภาษีเครื่องด่ืม 
กรณีการเสียภาษีโดยใชวิธีการปดแสตมป  

ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที 
  

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต

ยื่นแบบรายการภาษี

ภษ.01-12 และ

แบบขอชําระภาษี

ภษ.01-14

ลงทะเบียนรับแบบ

รายการภาษี

ตรวจสอบแบบ

ภษ.01-12, ภษ.01-14

No

Yes

รับชําระภาษีและ

ออกใบเสร็จรับเงิน
รับใบเสร็จรับเงิน

เก็บสําเนา

เอกสาร

จายแสตมปเคร่ืองดื่มรับแสตมปเคร่ืองดื่ม

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งด่ืม 
(กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  8  จาก 11

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งด่ืม 
(กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  9  จาก 11

 

 

6. เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
 6.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง  กําหนดสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมอาจขอ

ชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา

ทัณฑบนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

 6.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดประเภทสินคาท่ีเสียภาษีโดยใชแสตมป

สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลงวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  6.5 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดมูลคาเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักรเพ่ือ

ถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี (ฉบับท่ี 1/2535) ลงวันที่ 20 มกราคม 2535   

 6.6 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดมูลคาเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักร เพ่ือ

ถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี (ฉบับท่ี 1/2538) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

 6.7 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดมูลคาเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักรเพ่ือ

ถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี (ฉบับท่ี 1/2542) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2542  

 6.8 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดมูลคาเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักรเพ่ือ

ถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี (ฉบับท่ี 1/2549) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549  

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

     7.1  แบบรายการภาษีสรรพสามิต   แบบ ภษ.01-12 
          7.2  แบบขอชําระภาษีประเภทสินคาที่ใชแสตมปฯ  แบบ ภษ.01-14  
            7.3  แบบคําขอซ้ือและใบอนุญาตใหซ้ือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี          

แบบ ภษ.01-23 
            7.4  แบบคําขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี แบบ ภษ. 01-24  

 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งด่ืม 
(กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  10  จาก 11

 

 

8. เอกสารบันทึก 

 

 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.   แบบรายการภาษี

สรรพสามิต   
(ภษ. 01-12) 
 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บเปน

แฟมแยก 
เดือนภาษี 
และเรียงตาม

เลขทะเบียน

สรรพสามิต 
2.  แบบขอชําระภาษี

ประเภทสินคาที่ใชแสตมป 

(ภษ. 01-14) 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บแนบกับ

แบบรายการ 
ภาษีฯ  
(ภษ.01-12) 
 

3. แบบคําขอซ้ือและ

ใบอนุญาตใหซ้ือ

เคร่ืองหมายแสดงการเสีย

ภาษี (ภษ. 01-23) 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บแนบกับ

แบบรายการ 
ภาษีฯ  
(ภษ.01-12) 
 

4. แบบคําขอขนและใบขน

เคร่ืองหมายแสดงการเสีย

ภาษี (ภษ. 01-24) 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บแนบกับ

แบบรายการ 
ภาษีฯ  
(ภษ.01-12) 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งด่ืม 
(กรณีผลิตในราชอาณาจักร) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  11  จาก 11

 

 

 
 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

5. ทะเบียนรับแบบรายการ

ภาษี 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  เรียงตามเลขที่

เลมทะเบียน 

6. ใบเสร็จรับเงิน ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

10 ป เรียงตามวันที่ 

เลขท่ีใบเสร็จฯ 




















