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1. วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอคืนภาษีเคร่ืองด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือม

คุณภาพตามประกาศกรมสรรพสามิต 

2.  ขอบเขต 

 

ครอบคลุมการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องด่ืมที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ และ

คณะกรรมการควบคุมการทําลายเคร่ืองด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ  การจัดทําบันทึกการตรวจสอบ 

เครื่องด่ืมที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ การจัดทําบันทึกควบคุมการทําลายเคร่ืองด่ืมที่เสียหายหรือ 

เส่ือมคุณภาพ และการขอรับคืนภาษีเคร่ืองดื่มท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ 
 

3.  คําจํากัดความ 
 

โรงอุตสาหกรรม  หมายความวา สถานที่ที่ใชในการผลิตสินคา รวมตลอดทั้งบริเวณ

แหงสถานที่น้ัน และใหหมายความรวมถึงเครื่องขายเครื่องด่ืมดวย 

ผู ประกอบอุตสาหกรรม หมายความวา เจ าของหรือผู จ ัดการหรือบุคคลอื ่นซึ ่ง

รับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 

เจาพนักงานสรรพสามิต  หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต                 

เครื่องด่ืม   หมายความวา  ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเคร่ืองด่ืมไดโดยไมตองเจือปน และไมมี

แอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม  อันบรรจุในภาชนะและผนึก
ไว เชน  นํ้าแร นํ้าหวาน  นํ้าผลไม  นํ้าพืชผัก  และนํ้าโซดา  เปนตน และใหหมายความรวมถึง 

เคร่ืองด่ืมที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเคร่ืองขายเครื่องด่ืม ไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุภาชนะ
และผนึกไว แตไมรวมถึง 

(1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 
(2)  นํ้ากล่ันหรือนํ้ากรองสําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
(3) เคร่ืองด่ืมซ่ึงผูผลิต ไดผลิตขึ้นเ พ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ  อันมิให มีกาซ

คารบอนไดออกไซดอยูดวย ทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเคร่ืองเคมี 
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(4)  นํ้านมจืด  นํ้านมอ่ืน ๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม  ท้ังน้ี ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยอาหาร 
      (5)  เคร่ืองด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 เคร่ืองด่ืมที่พิสูจนไดวาเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได  หมายความวา  

เคร่ืองด่ืมท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนภาษีที่ไดชําระภาษีไวแลว มีลักษณะดังน้ี 
 1. เคร่ืองด่ืมที่ภาชนะบรรจุเสียหายโดยแตกร่ัว บุบไมเปนรูปทรง จนไมสามารถนํามาใช

บริโภคได และตองมีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในสภาพที่ปกติและจะตองติดแนนกับ

ภาชนะบรรจุโดยยังไมมีการถูกเปดแยกออกจากกัน 
 2. เครื่องด่ืมท่ีเส่ือมคุณภาพ เคร่ืองด่ืมท่ีหมดอายุจนไมสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองด่ืมได 
  2.1 เครื่องด่ืมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุชนิดใส เชน ขวดเคร่ืองด่ืมน้ัน ตองมีลักษณะสี

ของเครื่องด่ืมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ จางลงหรือเขมขนขึ้น 
  2.2 เคร่ืองด่ืมที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดทึบ เชน กระปอง กลอง ภาชนะบรรจุน้ันตอง

มีลักษณะบวม มีเครื่องด่ืมออกมาจากภาชนะ ภาชนะบรรจุเปนรา เปนสนิม 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบเคร่ืองด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ  มีหนาที่ตรวจสอบเคร่ืองด่ืม 

ท่ีขอรับคืนภาษีที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมไดและจัดทําบันทึกการตรวจสอบเครื่องด่ืมท่ี

ขอรับคืนภาษีที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได  

คณะกรรมการควบคุมการทําลายเครื่องด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ มีหนาท่ีควบคุม

การทําลายเคร่ืองด่ืมที่ขอรับคืนภาษีที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได และจัดทําบันทึก

ควบคุมการทําลายเครื่องด่ืมที่ขอรับคืนภาษีท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได 

เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีดําเนินการดานการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบคําขออนุญาตทําลายสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได  ตรวจสอบรายการ 

สินคาท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ตรวจสอบคําขอรับคืนภาษีสําหรับสินคาที่เสียหาย  

หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ   
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 1. ผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนแบบคําขอ ไดแก คําขอและการอนุญาตทําลายสินคาท่ี

เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ภษ.01-37  รายการสินคาท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ จนใช

การไมได ภษ.01-38  ตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่   
  2. เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบและทําลายเคร่ืองด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ เสนอตอสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
  3. คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได          

มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี  
   3.1  ตรวจสอบบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและจําหนาย ตามแบบ ภษ.03-06 
   3.2  ตรวจสอบบัญชีนํ้าเส่ือมของบริษัทที่บันทึกบัญชีไว 
   3.3  ตรวจสอบลักษณะนํ้าเส่ือมคุณภาพ ภาชนะเสียหายโดยแตกร่ัว บุบไมเปนรูปทรง 

จนไมสามารถนํามาใชบริโภคได 
   3.4  ตรวจนับจํานวนเคร่ืองด่ืมที่เส่ือมคุณภาพ ตามแบบคําขอและการอนุญาตทําลาย

สินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ตามแบบ ภษ.01-37 และรายการสินคาท่ีเสียหาย

หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ตามแบบ ภษ.01-38  
   3.5  เมื่อตรวจสอบเคร่ืองด่ืมที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมไดถูกตอง 

ครบถวน จัดทําบันทึกการตรวจสอบสินคา 
  4. คณะกรรมการควบคุมการทําลายเคร่ืองด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได

มีหนาท่ี ดังน้ี 

   4.1 ตรวจนับจํานวนเคร่ืองด่ืมที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ตามบันทึก

ของคณะกรรมการตรวจสอบสินคาที่ขอรับคืนภาษี 

   4.2  ควบคุมการทําลาย โดยใชวิธีการตามระเบียบฯ กรมสรรพสามิต 
   4.3  จัดทําบันทึกการควบคุมการทําลายเครื่องด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใช

การไมได โดยจัดทําบันทึกดังกลาวขางตนอยางละ 2 ชุด มอบใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม 1 ชุด 

และเก็บไวท่ีสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี เพ่ือใชตรวจสอบในการตัดบัญชีคืนภาษีตอไป 

  5.  ผูประกอบอุตสาหกรรมจะย่ืนคําขอรับคืนภาษีสําหรับสินคาที่เสียหายหรือเส่ือม

คุณภาพจนใชการไมได แบบ ภษ.01-39  ตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ การขอคืนภาษีแตละคร้ังจะ
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มีมูลคาคร้ังละไมตํ่ากวา 50,000 บาท แตถาตํ่ากวา 50,000 บาท ใหขอไดเพียงคร้ังเดียวภายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีของผูประกอบอุตสาหกรรมแลวแตกรณี ตามแบบ ภษ.01-37 และแบบ ภษ.01-38 

โดยตรวจสอบ ดังน้ี  
   5.1  ตรวจสอบแบบ ภษ.01-38 โดยดูที่ ช่ือตรา หรือเครื่องหมายการคา ขนาด

ปริมาณตรวจสอบราคาที่ถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี อัตราภาษี จากแบบแจงราคาขาย ภษ.01-44 

และคํานวณภาษีท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม จํานวนภาษีท่ีขอรับคืนวาถูกตองตรงกันหรือไม 
   5.2  ตรวจสอบแบบ ภษ.01-39 โดยดูท่ีช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียน

สรรพสามิต จํานวนภาษีท่ีขอรับคืน วาถูกตองตรงกันหรือไม 
   5.3  ตรวจสอบแบบ ภษ.01-37 โดยดูท่ีช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียน

สรรพสามิต วันท่ีสินคาเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพวาอยูในชวงเวลาใด 
   5.4  ตรวจสอบบันทึกการตรวจนับจํานวนเครื่องด่ืมและบันทึกการทําลายสินคาท่ี

เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ โดยดูปริมาณท่ีเสียหาย ทําลายดวยวิธีใด และดูวาคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด 

ไดลงลายมือช่ือไวถูกตองครบถวนตามประกาศกรมสรรพสามิต 
  6. เจาพนักงานสรรพสามิต ทําบันทึกเสนอหัวหนาฝายจัดเก็บภาษี พรอมกับหนังสือ

อนุมัติคืนภาษีสรรพสามิตเพ่ือเสนอผูมีอํานาจอนุมัติลงนาม โดยสรรพสามิตพ้ืนที่มีอํานาจอนุมัติตาม

คําส่ังกรม ท่ี 518/2550 กรณีวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 

มีอํานาจอนุมัติ กรณีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท โดยระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา จํานวน 3 วัน 
  7. เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติการขอคืนภาษีเครื่องด่ืมท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการ

ไมไดไดอนุมัติคําขอคืนภาษีสรรพสามิตแลว สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ดําเนินการแจงให

ผูประกอบการรับทราบตอไป 
  8.  เครื่องด่ืมที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมไดผูประกอบอุตสาหกรรมจะขอคืน

ภาษีไดตามมูลคาภาษีที่เสียไวกับกรมสรรพสามิต ท้ังน้ี ในการขอคืนภาษีดังกลาวจะไมไดรับเปนเงิน

สด แตเปนการอนุมัติใหผูประกอบอุตสาหกรรมนําเงินภาษีท่ีไดรับคืนไปหักกับการชําระภาษีในคร้ัง

ตอไป 
 

 
 
   

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอคืนภาษีเครื่องดื่ม 
ที่เสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-003    

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  5  จาก 8 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอคืนภาษีเคร่ืองดื่มที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพตามประกาศกรมฯ 

 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบ ภษ.01-37,และ 
แบบ ภษ.01-38 ตอสํานักงาน

สรรพสามติพื้นที่ 

 ตรวจสอบเอกสาร 
 หลักฐานที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องดืม่ 
จัดทาํบันทึกการตรวจสอบ 

จัดทาํคําส่ังแตงตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและ

ทําลายเครื่องดืม่ฯ 

      พิจารณาผล 
     การตรวจสอบ 

 NO 

  YES 

คณะกรรมการควบคมุการทําลาย

จัดทาํบันทึกการทําลาย 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอคืนภาษีเครื่องดื่ม 
ที่เสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-003    

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  6  จาก 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูสงออก            สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนแบบ ภษ.01-39 

ขอรับคืนภาษ ี

ผูประกอบอุตสาหกรรมนําเอกสาร

การอนุมตัคิืนภาษีมาเครดติภาษคีนื ออกหนังสืออนุมตั ิ

พิจารณาผล 
การตรวจสอบ 

   NO 

YES 

ตรวจสอบหลักฐาน 
การขอรับคืนภาษี 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอคืนภาษีเครื่องดื่ม 
ที่เสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-003    

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  7  จาก 8 

 

 

6.  เอกสารอางอิง 

-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 วาดวยสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืน หรือยกเวนภาษี เน่ืองจากการ

บริจาค และสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนภาษี เน่ืองจากสินคาเสียหายหรือเส่ือม

คุณภาพ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542 

-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

-  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ตอนที่ 2  “เครื่องดื่ม” 
-  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสําหรับสินคา

เครื่องด่ืมท่ีพิสูจนไดวาเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540  
-  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสําหรับสินคา

เครื่องด่ืมที่พิสูจนไดวาเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2552 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -  แบบคําขอและการอนุญาตทําลายสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได 
(แบบ ภษ.01-37) 
 -  แบบแสดงรายการสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได (แบบ ภษ.01-38) 
 -  แบบคําขอรับคืนภาษีสําหรับสินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชการไมได  
(แบบ ภษ.01-39) 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอคืนภาษีเครื่องดื่ม 
ที่เสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-003    

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

   สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  8  จาก 8 

 

 

8.  เอกสารบันทึก 

 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ  ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
คําส่ังกรมสรรพสามิตแตงต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบเคร่ืองด่ืมฯ 

และคณะกรรมการควบคุมการ

ทําลายเคร่ืองด่ืม 

  เจาพนักงานสรรพสามิต 
 

ฝายอํานวยการ ตลอดไป  เรียงตามวันที่

แบบ ภษ.01-37 
แบบ ภษ.01-38 
แบบ ภษ.01-39 

  เจาพนักงานสรรพสามิต 
 

ฝายจัดเก็บภาษี     5 ป  เรียงตามวันที่
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