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สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การคนื ยกเวน และลดหยอนภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

  

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20สิงหาคม 2553 1 
 

เพ่ิมเติมระยะเวลาในการดําเนินการใหแลว

เสร็จ 

เพ่ือใหสอดคลองกับมติท่ีประชุม

คณะผูบริหารระดับสูง กรม

สรรพสามิต คร้ังท่ี 6/2553 

กําหนดเวลาของการคืน ยกเวน และ

ลดหยอนภาษีสรรพสามิต ตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 ตามมาตรา 100 และ101 ให

แลวเสร็จภายใน 1 สัปดาหนับแต

วันท่ีไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

ประกอบกับไดมีประกาศกรม

สรรพสามิตเร่ืองกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2553 

กําหนดใหการคืน ยกเวน ภาษี

สินคาและบริการตามความ ใน

หมวด 7 มาตรา 99-109 (โดย

วิธีการเครดิตภาษี) (กรณีเปน

อํานาจอนุมัติของสรรพสามิตพ้ืนท่ี)  

ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

10 วันทําการ   
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ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  1  จาก 18 

 
 

1. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการ และขั้นตอนการคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี

สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

2.  ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมวิธีการและขั้นตอน การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษีสําหรับสินคาตอไปน้ี 

• การยกเวนและคืนภาษีสําหรับสินคาท่ีสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขต

ปลอดอากร ตามมาตรา 100 (สินคาทุกชนิด)  

• การขอยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอด

อากร โดยจะนําไปเก็บพักไวที่สถานที่เก็บสินคา ตามมาตรา 100 

• การคืนภาษีสําหรับสินคาแบตเตอร่ีที่พิสูจนไดวาเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการ

ไมได  ตามมาตรา 104 

• การลดหยอนภาษีสําหรับสินคาท่ีผลิตขึ้นจากสินคาท่ีไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว                 

ตามมาตรา 101   

 

3.  คําจํากัดความ 

 

Uโรงอุตสาหกรรม U  หมายความวา สถานที่ที่ใชในการผลิตสินคา รวมตลอดทั้งบริเวณแหง

สถานที่น้ัน และใหหมายความรวมถึงเครื่องขายเคร่ืองด่ืมดวย 

Uคลังสินคาทัณฑบน U  หมายความวา สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่อธิบดีอนุญาตใหใช

เปนท่ีเก็บสินคาไดโดยยังไมตองเสียภาษี 

Uผูประกอบอุตสาหกรรม U หมายความวา เจาของหรือผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 

 UเจาพนักงานสรรพสามิตU  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 

Uผูสงออก U หมายความวา ผูที่สงสินคาออกนอกราชอาณาจักรหรือผูท่ีนําสินคาเขาไปในเขต

ปลอดอากร 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 
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Uเขตปลอดอากร U  หมายความวา เขตปลอดอากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 สรรพสามิตพ้ืนท่ี  มีหนาที่ในการควบคุม กํากับ ดูแล การคืนยกเวนและลดหยอนภาษี

สรรพสามิต ใหครอบคลุมและถูกตอง 

 เจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการคืน ยกเวน และ

ลดหยอนภาษี ใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบปฏิบัติ 

 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

• กรณีการยกเวนและคืนภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไป

ในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 100 (สินคาทุกชนิด)  

 

 1. ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออกย่ืนแบบ ภษ.01-28 พรอมหลักฐานท่ีระบุใน   

แบบคําขอตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี โดยสามารถย่ืนได 2 กรณี คือ 
     1.1  กรณีย่ืนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก    

ย่ื น แ บ บ  ภ ษ . 0 1 -2 8  โ ด ย ผ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ก ร ม

สรรพสามิต HUhttp://www.excise.go.th U   พรอม Hหลักฐาน Performa Invoice หรือ Purchase Order ณ. 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมต้ังอยู คลังสินคาทัณฑบน หรือสถานที่เก็บสินคาของผู

น้ันต้ังอยู แลวแตกรณี 
  1.2  กรณีย่ืนชองทางอ่ืนจะตองเปนผู ท่ีไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดี

มอบหมาย โดยย่ืนแบบ ภษ.01-28 จํานวน 2 ชุด พรอมหลักฐานท่ีระบุในแบบคําขอตอสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี กอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบนหรือสถานที่เก็บสินคา 

แลวแตกรณี 
 2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี พิจารณา ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารเบ้ืองตน 

 3. เม่ือตรวจสอบความครบถวนของเอกสารเรียบรอยแลว ลงทะเบียนรับหนังสือ และ

ออกเลขที่รับแบบ ภษ. 01-28 พรอมสงคืนแบบใหผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก 1 ชุด เพ่ือกํากับ

ไปกับสินคาที่จะสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร 
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4. ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูสงออกนําแบบ ภษ.01-28 ท่ีไดไปดําเนินพิธีการ        

กรมศุลกากร พรอมกับการรับรองการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร

จากผูสงออก 

      5. ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูสงออกย่ืนแบบ ภษ.01-28 ท่ีกรอกขอความครบถวน

แลวย่ืนตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร หรือ

นําเขาไปในเขตปลอดอากร 

      6. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร 

7. หากเอกสารที่ไดรับมีความถูกตอง ครบถวนใหทําเร่ืองขออนุมัติคืนภาษี หรือยกเวน

ภาษี ใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาหนับแตวันไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน แตถาหากเอกสารไม

ถูกตอง ไมครบถวน  หรือผูประกอบการอุตสาหกรรม/ผูสงออกไมปฏิบัติตามระเบียบฯ วิธีการท่ี

อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดจะไมไดรับสิทธิในการคืนหรือยกเวนภาษี ทั้งน้ีสํานักงานสรรพสามิต

ตองแจงใหผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือสงออกทราบ 

8. ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูสงออกรับหนังสืออนุมัติ/ไมอนุมัติคืนภาษี หรือยกเวน

ภาษี 

9. หากผลการพิจารณาเห็นดวยใหปฏิบัติ แตหากไมเห็นดวยกับคําส่ังใหอุทธรณตอ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ภายใน 15 วัน 

10. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบ ทบทวนคําส่ังอุทธรณภายใน 30 วัน 

       11. สําหรับการพิจารณาตอจาก ขอ 10 จะเปนไปตามการอุทธรณคําส่ังทางปกครองของ

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการยกเวนและคืนภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรฯ 

 (กรณีย่ืนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต) 
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 สัปดาห นับแตวันไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน) 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบ ภษ.01-28  ผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตที่

เว็บไซต HUhttp://www.excise.go.thU  พรอมH

หลักฐาน Performa Invoice หรือ Purchase 

Order ณ. สํานักงานสรรพสามติพืน้ที ่

ลงทะเบียนรบัแบบ/ 
 ออกเลขที่  

  นําแบบ ภษ.01-28 ที่ได      

ไปดาํเนินพิธีการทางศุลกากร 

  สงคืนแบบ ภษ.01-28 ที่กรอกขอความ

ครบถวนแลว ยื่นตอสํานักงานสรรพสามติ

พื้นทีพ่รอมเอกสารประกอบ ภายใน 60 วัน 

(นับแตวันที่สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร) 

พิจารณาความถูกตอง 

ของเอกสาร 

ทําหนงัสือแจงผลการพิจารณาอนุมตัิ/ 
ไมอนมุตัิ ใหคืนภาษีหรือยกเวนภาษี 
พรอมแจงผลใหผูสงออกทราบ 

NO

ตรวจสอบความครบถวน  

ของเอกสาร 

YES 

รับคาํส่ังอนุมตัิ/ 
ไมอนุมตัิ ใหคืนภาษี 
หรือยกเวนภาษี  

สงคืนใหผูสงออก 1 ชุด 
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ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 
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     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ตรวจสอบ ทบทวนคําส่ังอุทธรณ 

ภายใน 30 วัน 

เห็นดวย 

รับคาํส่ังอนุมตัิ/ 
ไมอนุมตัิ ใหคืนภาษ ี
หรือยกเวนภาษี  

ไมเห็นดวย      

อุทธรณ  
 (ภายใน 15 วัน) 

  จบ 

    นําคาํส่ังอนุมตัใิห 
คืนภาษีหรือยกเวนภาษี

ไปดาํเนินการหักคืนภาษี

ในการเสียภาษีครั้งตอไป
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เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก 18 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการยกเวนและคืนภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรฯ 

(กรณียื่นผานชองทางอ่ืน) 

(ระยะเวลาดําเนินการ 1 สัปดาห นับแตวันไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน) 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบ ภษ.01-28  2 ชุด 

พรอมเอกสารประกอบ 

  นําแบบ ภษ.01-28 ที่ได      

ไปดาํเนินพิธีการทางศุลกากร 

  สงคืนแบบ ภษ.01-28 ที่กรอกขอความ

ครบถวนแลว ยื่นตอสํานักงานสรรพสามติ

พื้นทีพ่รอมเอกสารประกอบ ภายใน 60 วัน 

(นับแตวันที่สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร) 

รับคาํส่ังอนุมตัิ/ 
ไมอนุมตัิ ใหคืนภาษ ี
หรือยกเวนภาษี  

YES 

 NO 

พิจารณาความถู

rb0kiIkกตอง ของ

ลงทะเบียนรบัแบบ/ ออกเลขที่

พรอมคนืใหผูสงออก 1 ชุด 

พิจารณาความถูกตอง 

ของเอกสาร 

ตรวจสอบความครบถวน  

ของเอกสาร 

YES 

NO 

ตรวจสอบความครบถวน   

ของเอกสาร 

ยื่นแบบ ภษ.01-28 2 ชุด 
พรอมเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 

พิจารณาความถูกตอง 
ของเอกสาร 

ลงทะเบียนรบัแบบ/ออกเลขที่ 
พรอมคนืใหผูสงออก 1 ชุด 

  สงคืนแบบ ภษ.01-28 ที่กรอกขอความ

ครบถวนแลว ยื่นตอสํานักงานสรรพสามติ 
พื้นทีพ่รอมเอกสารประกอบ ภายใน 60 วัน  
(นับแตวันที่สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร) 

พิจารณาความถูกตอง 
ของเอกสาร 

ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาอนมุตัิ/

ไมอนุมตัิ ใหคืนภาษีหรือยกเวนภาษี 
พรอมแจงผลใหผูสงออกทราบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  7  จาก 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ตรวจสอบ ทบทวนคําส่ังอุทธรณ 

ภายใน 30 วัน 

เห็นดวย 

รับคาํส่ังอนุมตัิ/ 
ไมอนุมตัิ ใหคืนภาษ ี
หรือยกเวนภาษี  

ไมเห็นดวย      

อุทธรณ  
 (ภายใน 15 วัน) 

  จบ 

    นําคาํส่ังอนุมตัใิห 
คืนภาษีหรือยกเวนภาษี

ไปดาํเนินการหักคืนภาษี

ในการเสียภาษีครั้งตอไป



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  8  จาก 18 

 

• กรณีการขอยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปใน

เขตปลอดอากร โดยจะนําไปเก็บพักไวที่สถานที่เก็บสินคา ตามมาตรา 100 

1. ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออกย่ืนแบบ ภษ.01-28/1 จํานวน 3 ชุด พรอมเอกสาร

ประกอบ ตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู   

2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารเรียบรอยแลว และ

ออกเลขที่รับเอกสาร พรอมคืนแบบ ภษ.01-28/1 ใหผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก 2 ชุด เพื่อ

กํากับไปกับสินคาท่ีจะนําไปเก็บไวท่ีสถานที่เก็บสินคาเพ่ือรอการสงออก ท้ังน้ีใหแจงเจาพนักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน  หรือสถานท่ีเก็บสินคาทราบ 

3. เม่ือเจาพนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู

ไดรับแจงจากผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออกแลว ใหเจาพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสินคา

และลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบในแบบ ภษ.01-28/1 ขอ 7 

4. เมื่อเจาพนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ ต้ังสถานที่เก็บสินคาไดรับแจงจากผูประกอบ

อุตสาหกรรม/ผูสงออกแลว ใหเจาพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสินคาที่นํามาจัดเก็บไว ณ สถานท่ี

เก็บ พรอมลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบในแบบ ภษ.01-28/1 ขอ 8  

5. เจาพนักงานสรรพสามิตลงรายการ แบบ ภษ.01-28/1 ขอ 8 ใหมอบแบบ ภษ.01-28/1 คืน 

ใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก 1 ชุด  สวนแบบ ภษ.01-28/1 อีก 1 ชุด ใหเสนอตอสรรพสามิต 

พ้ืนที่ที่สถานที่เก็บสินคาต้ังอยูทราบ เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการตรวจสอบการขอยกเวนภาษีตอไป 

6. ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก สงคืน แบบ ภษ.01-28/1 ที่ไดรับคืนมาสงคืนให

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู ภายใน 60 วันนับแตวันท่ี  

นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน พรอมหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ดังน้ี 
      6.1 หลักฐานการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน 

      6.2 หลักฐานการรับสินคาเขาเก็บในสถานท่ีเก็บสินคาเพ่ือรอการสงออก 

 7. เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบเอกสาร หากสินคาที่ขอยกเวนภาษีไดสูญหาย หรือ

ขาดจํานวนไป ตองแจงใหผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก ชําระภาษีสวนที่สูญหาย หรือขาดจํานวน

ไปในอัตราที่ใชบังคับอยู ณ วันท่ีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีน้ัน (วันที่นําสินคาออกจากโรง

อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน) 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  9  จาก 18 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการขอยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาไปใน 

เขตปลอดอากร โดยจะนําไปเก็บพักไวที่สถานที่เก็บสินคาตามมาตรา 100 

(ระยะเวลาดําเนินการ 1 สัปดาห นับแตวันไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน) 

ผูประกอบอุตสาหกรรม/ 

ผูสงออก 

     สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ี 

  โรงอุตสาหกรรมตัง้อยู (ตนทาง) 

สถานท่ีเก็บสนิคา  

(ปลายทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบ ภษ.01-28/1  3 ชุด

พรอมเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบความครบถวน 

ของเอกสาร 

พิจารณาความถูกตอง

ของเอกสาร 

 YES 

 NO 

ลงทะเบียนรบัแบบ/ออกเลขที่

พรอมคนืแบบ ภษ.01-28/1 

ใหผูสงออก 2 ชุด 

เจาพนักงานสรรพสามติไป

ตรวจสอบสินคาและลงลายมือช่ือ

รับรองการตรวจสอบใน 
แบบ ภษ.01-28/1 ขอ 7 

นําแบบ ภษ.01-28/1 ที่ได  
กํากับไปกับสินคาที่จะนําไปเก็บ

ไวที่สถานที่เก็บสินคา เพื่อรอ 
การสงออก 

เจาพนักงานสรรพสามติไปตรวจสอบ

สินคาทีน่ํามาจัดเก็บไว ณ สถานที่เก็บ

  และลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบ

   ในแบบ ภษ.01-28/1 ขอ 8 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  10  จาก 18 

 

 

ผูประกอบอุตสาหกรรม/ 

ผูสงออก 

     สํานักงานสรรพสามติพ้ืนท่ีที่ 

  โรงอุตสาหกรรมต้ังอยู (ตนทาง) 

สถานทีเ่ก็บสนิคา  

(ปลายทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เจาพนักงานสรรพสามติไปตรวจสอบ

สินคาทีนํ่ามาจัดเก็บไว ณ สถานที่เก็บ

และลงลายมือช่ือรับรองการ 
     ตรวจสอบในแบบ ภษ.01-28/1 

ขอ 8 

คืนแบบ ภษ.01-28/1 ใหผูประกอบ

อุตสาหกรรม/ผูสงออก 1 ชุด สวน  

อีก 1 ชุดเสนอตอสรรพสามติพืน้ที่

ที่สถานที่เก็บสินคาตัง้อยู 

 

นําแบบ ภษ.01-28/1 ที่ไดรบัสงคืน

ใหสํานักงานสรรพสามติพืน้ที ่
ที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา 
ทัณฑบนตั้งอยู ภายใน 60 วัน  
นับแตวันนําสินคาออกจากโรง

อุตสาหกรรม พรอมเอกสารประกอบ 

พิจารณาความถูกตอง

ของเอกสาร 

  YES    NO

กรณีสินคาสูญหาย  

หรือขาดจํานวน 

อนุมตัิ

ยกเวนภาษี

แจงใหผูประกอบ

อุตสาหกรรม/ผูสงออก

ทราบ เพื่อใหมาชําระ

ภาษใีนสวนที่ขาด 

จบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  11  จาก 18 

 

• กรณีการคืนภาษีสําหรับสินคาแบตเตอรี่ที่พิสูจนไดวาเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพจนใช

การไมได  ตามมาตรา 104 

1. ผูประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม, แบตเตอร่ี ย่ืนแบบ ภษ.01-37, ภษ.01-38  พรอมทั้ง 

แจงรายละเอียดระบุถึงสาเหตุท่ีสินคาเกิดความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ ไดแก บัญชีประจําวันแสดง

การรับ-จายสินคา พรอมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของปท่ีขอคืนภาษี สําเนาแบบรายการชําระ

ภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) และสําเนาเอกสารประกอบแบบ ภษ.01-12 ที่แสดงรายละเอียดของ

สินคาที่จะขอคืนวาเปนสินคาท่ีไดชําระภาษีแลว (สําหรับแบตเตอร่ีตองมีหลักฐานแสดงวัน เดือน ป ท่ี

ผลิตบนตัวแบตเตอรี่ เพ่ือสามารถตรวจสอบไดวา เปนแบตเตอร่ีที่ผลิตมาแลวไมเกิน 6 เดือน สําหรับ

เครื่องด่ืมตองมีมูลคาภาษีคร้ังละไมตํ่ากวา 50,000 บาท และไมเกิน 500,000 บาท แตถาตํ่ากวา 

50,000 บาท ใหขอไดเพียงคร้ังเดียวภายในหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของผูประกอบอุตสาหกรรม 

แลวแตกรณี) 
2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร และหลักฐาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. กรณีที่เอกสารไมครบถวนใหแจงผูประกอบอุตสาหกรรมนําเอกสารมาเพ่ิมเติม 

4. เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จแลว ใหจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบบัญชี และรายงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือขอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทําลายสินคา 

5. เมื่อต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและทําลายสินคาเสร็จแลว ใหแจงผูประกอบ

อุตสาหกรรมและคณะกรรมการทราบ  หากถูกตองใหกําหนดวันท่ีจะไปดําเนินการตรวจสอบจํานวน 

และสภาพสินคาที่ผานการตรวจสอบบัญชีแลวดําเนินการทําลายตอไป 

6. คณะกรรมการนําสําเนาบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีไปดําเนินการตรวจสอบจํานวน

และสภาพของสินคา สําหรับแบตเตอรี่ใหตรวจดูหลักฐานท่ีประทับบนตัวแบตเตอรี่ ซ่ึงตองมีวัน เดือน 

ป ประทับไวไมเกิน 6 เดือน นับจากวันผลิตถึงวันย่ืนคําขอคืนภาษี โดยพิจารณาประกอบกับ

หลักเกณฑท่ีกําหนด (ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษี

สําหรับแบตเตอรี่ท่ีพิสูจนไดวาเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 

2542) 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  12  จาก 18 

 

7. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบจํานวนสินคาและสภาพของสินคาถูกตองแลว 

ใหคณะกรรมการดําเนินการควบคุมการทําลายสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพดังกลาว จนใชการ

ไมไดใหแลวเสร็จ โดยใชวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต 

8. ใหคณะกรรมการทําบันทึกการตรวจสอบ ไวเปนหลักฐาน 2 ฉบับ มอบใหผูประกอบ

อุตสาหกรรม 1 ฉบับ อีกฉบับหน่ึงเสนอสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบคืนภาษี 

9. ใหผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนคําขอรับคืนภาษีตามแบบ ภษ.01-39 ย่ืนตอสรรพสามิต

พ้ืนที่ 

10. เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบรายละเอียดในแบบ ภษ.01-39 เปรียบเทียบกับ

แบบ ภษ.01-37 คําขอและการอนุญาตทําลายสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ตาม

มาตรา 104 วรรคสองแหง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และภษ. 01-38 รายการสินคาท่ี

เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได พรอมบันทึกของคณะกรรมการทําลายสินคาที่เสียหายหรือ

เส่ือมคุณภาพจนใชการไมได เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกัน ใหบันทึกเสนอความเห็นพรอมจัดทําหนังสือ

อนุมัติใหคืนภาษีเสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ี 

11. ในกรณีเอกสารไมถูกตอง ครบถวน ใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แจงผูประกอบ

อุตสาหกรรมใหแกไขและนําเอกสารท่ีถูกตอง มาย่ืนใหอีกคร้ัง 

12. สรรพสามิตพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติคืนภาษี และลงนามหนังสืออนุมัติให

คืนภาษีแกผูประกอบอุตสาหกรรม 

13. สงหนังสืออนุมัติคืนภาษีใหผูประกอบอุตสาหกรรม เพ่ือดําเนินการหักคืนภาษี

สรรพสามิตในการเสียภาษีสรรพสามิตในครั้งตอไปได 

14. ผูประกอบอุตสาหกรรมรับหนังสืออนุมัติคืนภาษี และสามารถนําไปหักภาษีในการเสีย

ภาษีสรรพสามิตในคร้ังตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  13  จาก 18 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการคืนภาษีสําหรับสินคาแบตเตอรี่ที่พิสจูนไดวาเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ            

จนใชการไมได ตามมาตรา 104 

(ระยะเวลาดําเนินการ 10 วันทําการ นับแตวันไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน) 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ยื่นแบบ ภษ.01-37, และ      

แบบภษ. 01-38 พรอม        

เอกสารประกอบ 

ตรวจสอบความครบถวน 

ของเอกสาร 

พิจารณาความถูกตอง

ของเอกสาร 
 NO 

 YES 

ทําบนัทึกผลการตรวจสอบบัญชีรายงาน

สรรพสามติพื้นที่ เพื่อขอตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและทําลายสินคา 

แจงผูประกอบอุตสาหกรรมและคณะกรรมการ

เพื่อกําหนดวันไปดําเนินการตรวจสอบ 

คณะกรรมการดาํเนินการ 
ตรวจสอบแบตเตอรี่ 

คณะกรรมการควบคมุการทําลาย 
ทําลายสินคาที่เสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  14  จาก 18 

 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

พิจารณาผล 
การตรวจสอบ 

 NO 

 YES 

คณะกรรมการควบคมุการทําลาย 
ทําลายสินคาที่เสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพ 

ทําบนัทึกการตรวจสอบเปนหลักฐาน 2 ฉบับ    

(มอบใหผูประกอบอุตสาหกรรม  1 ฉบับ อีกฉบับ

เสนอตอสรรพสามติพื้นที่ เพื่อเปนหลักฐาน) 

รับบนัทึกการตรวจสอบทีไ่ด 
จากสรรพสามติพืน้ที ่

ยื่นคาํขอรบัคนืภาษี    

ตามแบบ ภษ.01-39 

เจาพนักงานสรรพสามติตรวจสอบรายละเอียดใน

แบบ ภษ.01-39 เปรียบเทียบกับ แบบ ภษ.01-37 

และแบบ ภษ.01-38 

ออกหนังสืออนุมตั ิ
ใหคนืภาษ ี

รับหนังสืออนุมัต ิ

 จบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  15  จาก 18 

 

• การลดหยอนภาษีสําหรับสินคาท่ีผลิตขึ้นจากสินคาที่ไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว          

ตามมาตรา 101   

1. ผูประกอบอุตสาหกรรม ย่ืนแบบ ภษ.01-29 จํานวน 3 ฉบับ พรอมเอกสารประกอบ 

ไดแก โครงสรางตนทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต ปริมาณสวนผสม

หรือจํานวนวัตถุดิบ บัญชีรับจายสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร และหลักฐาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. เมื่อตรวจสอบเสร็จแลว เจาหนาท่ีพิจารณาการตรวจสอบวาเห็นควรอนุมัติลดหยอน

ภาษีสรรพสามิตหรือไม 
4. กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่ออกหนังสืออนุมัติลดหยอนภาษีสรรพสามิตให

ผูประกอบการอุตสาหกรรม 

5. กรณีไมผานการอนุมัติ แจงใหผูประกอบอุตสาหกรรมทราบ เพ่ือดําเนินการแกไข

เอกสารใหถูกตอง 
6. ผูประกอบอุตสาหกรรมรับหนังสืออนุมัติลดหยอนภาษีสรรพสามิต เพื่อนําไปดําเนินการ

ขอลดหยอนภาษีสรรพสามิตตอไป 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 
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ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  16  จาก 18 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตข้ึนจากสินคา 

ที่ไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว  ตามมาตรา 101 
(ระยะเวลาดําเนินการ 10 วันทําการ นับแตวันไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน) 

 

 

            ผูประกอบอุตสาหกรรม            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

ยื่นแบบ ภษ.01-29  
 จํานวน 3 ฉบับ   

พรอมเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบความครบถวน 

ของเอกสาร 

พิจารณา ตรวจสอบ  

เห็นควรอนุมตัิหรอืไม 

 NO 

 YES 

ออกหนังสืออนุมตั ิ
ลดหยอนภาษีสรรพสามติ 

รับหนงัสืออนุมัตลิดหยอน 

จบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
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พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  17  จาก 18 

 

6.  เอกสารอางอิง 

 

 - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 - กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลด

อัตราภาษีสําหรับสินคาท่ีสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร และการขอรับคืน

หรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ์ไดรับคืนหรือยกเวนภาษี พ.ศ. 2547 ลง

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 วาดวยสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหยอนภาษีได ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 

- กฎกระทรวง ฉบับท่ี 30 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 วาดวยสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหยอนภาษีได ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 

2540 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 วาดวยสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหยอนภาษีได ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2541 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 วาดวยสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษี เน่ืองจากการ

บริจาค และสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนภาษี เน่ืองจากสินคาเสียหายหรือเส่ือม

คุณภาพ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 วาดวยสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหยอนภาษีได ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2548 

-  ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคา

ท่ีสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือ

ยกเวนภาษีสําหรับสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ์ไดรับคืนหรือยกเวนภาษีตามมาตรา 102 

พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2547 
 -  ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคา

ท่ีสงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือ



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การคืน ยกเวน และลดหยอนภาษี 

ตามพระราชบัญญัติ         
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-001   

ปรับปรุงคร้ังที่ : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  18  จาก 18 

 

ยกเวนภาษีสําหรับสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ์ไดรับคืนหรือยกเวนภาษีตามมาตรา 102 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 
 - ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสําหรับ

แบตเตอรี่ท่ีพิสูจนไดวาเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2542 
 - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข วาดวยการลดหยอน

ภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตขึ้นจากสินคาที่ไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 

 
7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 - แบบคําขอยกเวนหรือคืนภาษี สําหรับสินคาท่ีสงออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาไป

ในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 100 (แบบ ภษ.01-28) 
 -  แบบคําขอยกเวนภาษี สําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาไปในเขต

ปลอดอากร โดยจะนําไปเก็บพักไวที่สถานที่เก็บสินคาตามมาตรา 100 (แบบ ภษ.01-28/1) 
 -  รายงานประจําเดือนการสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร หรือนําสินคาเขาไปในเขต

ปลอดอากร ตามมาตรา 100 
 - แบบคําขอและการอนุญาตทําลายสินคาท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได 

ตามมาตรา 104 วรรคหน่ึง (แบบ ภษ.01-37) 

 - รายการสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได (แบบ ภษ.01-38) 
 - คําขอรับคืนภาษีสําหรับสินคาท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ตามมาตรา 

104 วรรคสอง (แบบ ภษ.01-39) 
 - แบบรายการวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาที่จะขอลดหยอนภาษี  

(แบบ ภษ.01-29) 

 - แบบคําขอลดหยอนภาษีสรรพสามิต สําหรับวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต

สินคา (แบบ ภษ.01-30) 

 

 

8.  เอกสารบันทึก 

- 




