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1. นางรัตนา จันทร์เท่ียง   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ    สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

2. ไพลิน ใจธรรม            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

3. นางสาวดวงพร งามวิภาส นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

4. นางนิจพร  จําจด นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

5. นางศศิชา  ไม้เมืองไทย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 4 

6. นายวีระชัย มุกประดับ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  1  จาก 10 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 
             เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับชําระค่าแสตมป์ยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต
ผลิตในประเทศ 

 

2. ขอบเขต 

 2.1 ครอบคลุมการรับชําระค่าแสตมป์ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ณ สํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบตั้งอยู่ 

 2.2 การประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นการผูกขาดของรัฐ โดยโรงงานยาสูบ      
กระทรวงการคลัง  

 2.3 ผู้เสียค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตภายในประเทศต้องเสียโดยวิธีปิดแสตมป์
ตามอัตรากําหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือใช้เคร่ืองหมายอื่นแทนแสตมป์ยาสูบก่อนนํายาสูบออกจาก
โรงงาน  
 

3.คําจํากัดความ 

 “บุหรี่ซิกาแรต” หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปน
หรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด 
  “ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทํายาอัด ยาเส้น หรือ
ยาสูบเพ่ือการค้า 
  “แสตมป์ยาสูบ”  หมายความรวมตลอดถึงเครื่องหมายอย่างอื่นท่ีใช้แทนแสตมป์ยาสูบ 
  “เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
ให้มีอํานาจ และหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  2  จาก 10 

 

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  กรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค มีหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแลการ
บริหารงานและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ครอบคลุมและถูกต้อง  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขามีหน้าที่รับชําระภาษีและจ่ายแสตมป์ 
 

5.ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

  การจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลติในประเทศ มี 2 กรณี คือ 
 5.1 กรณีใช้เครื่องหมายอื่นแทนแสตมป์ยาสูบ (เฉพาะของโรงงานยาสูบ ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมของรัฐ)  ดังน้ี 
               5.1.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลักษณะและชนิดของเคร่ืองหมาย
อย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ........  ลงวันที่           เพ่ือการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรต 
ตรา ...................  ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
         5.1.2 กรมสรรพสามติ โดยกระทรวงการคลังอนุมตัิให้โรงงานยาสูบชําระค่าแสตมป์
ยาสูบได้ในวันถัดไป (ตามหนงัสือ ที่ กค 0704/42070 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2538) 
             5.1.3 การชําระภาษี  โดยปฏิบัติดังน้ี 
                         5.1.3.1 โรงงานยาสูบ  ยื่นหนังสือขอชําระค่าแสตมป์ยาสูบตามจํานวนที่นํา
ออกจริง พร้อมย่ืนเอกสาร ดงัน้ี 
                                     (1) แบบรายการชําระค่าแสตมป์ยาสูบและนําส่งเงินค่าแสตมป์
ยาสูบ (ยส.01/44)  
                 (2) แบบเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  
                 (3) แบบเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  3  จาก 10 

 

               5.1.3.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ คํานวณภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 5.1.3.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิตรับเชค็ค่าแสตมป์ยาสูบ  
 5.1.3.4 ออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการชําระค่าแสตมป์ยาสูบ 

               5.1.3.5 เจ้าพนักงานสรรพสามิตลงบัญชีการชาํระค่าแสตมป์ยาสูบ 
                 5.1.3.6 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ แบบ ยส.414 (ในสัปดาห์ถัดไป)
และ แบบ ยส.415 (ในเดอืนถัดไป)  

 5.2 กรณีการใช้แสตมป์ยาสูบ 
                 5.2.1 โรงงานยาสูบ  ย่ืนหนังสือขอชําระค่าแสตมป์ยาสูบ พร้อมย่ืนเอกสาร ดังน้ี 
                                   5.2.1.1 แบบรายการชําระค่าแสตมป์ยาสูบและนําส่งเงินค่าแสตมป์ยาสูบ 
(ยส.01/44)  
       5.2.1.2 แบบเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส)  
       5.2.1.3 แบบเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่
ประเทศไทย ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมยาสบูตั้งอยู่   
 5.2.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ  คํานวณภาษี และคิดค่าใช้จ่ายให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วน  
 5.2.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิตรับเชค็ค่าแสตมป์ยาสูบ  
 5.2.4 ออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการชําระภาษ ี
         5.2.5 ทําบันทึกเบิกแสตมป์ยาสูบทีผ่ลิตในประเทศ พร้อมกําหนดรหัสขีดฆ่า
แสตมป์ เสนอสํานักบริหารการคลังและรายได ้
         5.2.6 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 3  จัดทําหนังสือแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีรับ-จา่ยแสตมป ์
  
  

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  4  จาก 10 

 

      5.2.7 สํานักบริหารการคลังและรายได้ (คลังแสตมป์) จ่ายแสตมป์ตามหนังสือ
สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 3 ขอเบิก 

  5.2.8 เจ้าพนักงานสรรพสามิตประจําสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 3 
ท่ีได้รับการแตง่ตั้งเบิกแสตมป์กระทําการตรวจรับแสตมป์พร้อมส่งมอบแสตมป์ให้เจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบ 

   5.2.9 เจ้าพนักงานสรรพสามิตบันทึกการจ่ายแสตมป์ 
 

6. เอกสารอา้งอิง 

  6.1 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 
  6.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2534 
  6.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิต 
พ.ศ.2547 
  6.4 ประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมป์ยาสูบ ลงวันท่ี 27 
กันยายน 2545 
               6.5 ประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดลักษณะและชนิดของเคร่ืองหมายอยา่งอื่นที่ใช้
แทนแสตมป์ยาสูบ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 
         6.6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลักษณะและชนิดของเคร่ืองหมายอย่างอื่น
ท่ีใชแ้ทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ........  ลงวันที่ เพ่ือการจดัเก็บค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรต ตรา ...................  
ได้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 

 
 
 
 
 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  5  จาก 10 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

  7.1 แบบการขออนุญาตขายยาสูบ (ยส.01-01) 
  7.2 แบบคํานวณค่าแสตมป์ยาสูบ (ยส.04-03) 
  7.3 แบบรายการตรวจสอบการปิดและขีดฆา่แสตมป์ยาสูบ (ยส.04-05) 
  7.4 แบบรายการชําระค่าแสตมป์ยาสูบ และนําส่งเงินค่าแสตมป์ยาสูบ (ยส.01/44) 
  7.5 แบบเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  7.6 แบบเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
  7.7 แบบ ย.ส. 414 
  7.8 แบบ ย.ส. 415 

8. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
1. งบเดอืนการนํายาสูบ/ยาเส้น 
ออกจากโกดังยาสูบ/ยาเส้น  
(ยส.413) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่

2. รายการแสดงจํานวนยาสูบ/ยา
เส้น ที่นําออกจากโรงตสาหกรรม
ยาสูบที่ขอเสียค่าแสตมป์ยาสบู
ประจําสัปดาห ์(ยส.414) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  6  จาก 10 

 

8. เอกสารบันทึก (ต่อ) 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
3. งบเดือนการนํายาสูบ/ยาเส้น
ออกจากโรงอุตสาหกรรม (ยส.
415) 

เ จ้ า พ นั ก ง า น
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่

4. แบบรายการชําระค่าแสตมป์
ยาสูบและนําสง่เงินค่าแสตมป์ 
(ยส.01/44) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่

5. แบบเงินบํารุงกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่

6. แบบภาษีเงินบํารุงองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย  

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 ปี เรียงตามวันที่

 
9. การคํานวณภาษ ี

  บุหรี่ซิกาแรตได้กําหนดให้จดัเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ อตัราตามมลูค่า โดยวิธกีารคํานวณ ดังน้ี 
 

1. กรณใีชเ้ครือ่งหมายอ่ืนแทนแสตมป์ยาสูบ 
     ค่าแสตมป์ยาสูบ  =  (ราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรม + ค่าแสตมป์ยาสูบ) x อตัราค่าแสตมป์ยาสูบ  

 หรือ ค่าแสตมป์ยาสูบ   =  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ 
1 – อตัราค่าแสตมป์ยาสูบ 

 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  7  จาก 10 

 
(ปัจจุบันการประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมได้รวมค่าแสตมป์ที่พึงชําระไว้แล้ว) ค่าแสตมป์ยาสูบ 
ปัจจุบันร้อยละ 85 เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อัตราร้อยละ 2 ของค่าแสตมป์
ยาสูบเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละ 1.5 ของค่า
แสตมป์ยาสูบ 
 
ตัวอย่าง     
         การคํานวณภาษีบุหร่ีซกิาแรตท่ีผลติในประเทศ  สาํหรับบุหรี่ซิกาแรต ตราวันเดอร ์รสอเมริกัน 
     ราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรมที่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ =     25.2854000  บาท/ซอง 
     อตัราภาษี (ตามมูลค่า)              =      85  % 
               ค่าแสตมป์ยาสูบ      =     25.2854000 x 85%        
        =     21.4925900       บาท/ซอง 
 
      เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  =      2 % 
      เงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
        =      1.5 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  8  จาก 10 

 
 2. กรณกีารชาํระค่าแสตมป์ยาสูบ และนําส่งเงินค่าแสตมป์ยาสูบ 

    ภาษียาสูบ  =  (ราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรม + ค่าแสตมป์ยาสูบ) x อตัราค่าแสตมป์ยาสูบ  

 หรือ ค่าแสตมป์ยาสูบ   =  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษียาสูบ 

1 – อตัราค่าภาษียาสูบ 

(ปัจจุบันการประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมได้รวมค่าแสตมป์ที่พึงชําระไว้แล้ว)ค่าแสตมป์ยาสูบ 
ปัจจุบันร้อยละ 85 เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อัตราร้อยละ 2 ของค่าแสตมป์
ยาสูบเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละ 1.5 ของค่า
แสตมป์ยาสูบ 
 

ตัวอย่าง     
    การคํานวณภาษีบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในประเทศ  สําหรับบุหรี่ซิกาแรต ตรากรองทพิย์ 90 

     ราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรมที่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ =     39.8657080  บาท/ซอง 
     อตัราภาษี (ตามมูลค่า)              =      85  % 
              ค่าแสตมป์ยาสูบ      =     39.8657080 x 85%        
        =     33.8858518   บาท/ซอง 
      เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  =      2 % 
      เงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
                 =      1.5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  9  จาก 10 

 
1. ข้ันตอนกรณีใช้เครื่องหมายอ่ืนแทนแสตมป์ยาสูบ (เฉพาะโรงงานยาสูบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 N 

ยื่นแบบชําระค่าแสตมป์  

ยส. 01/44  

ตรวจสอบ คํานวณภาษีให้ถูกต้อง            
ความครบถ้วนหลักฐาน 

โรงงานยาสูบ 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

รับเช็คค่าแสตมป์ยาสูบ  

Y

 ออกใบเสร็จรับเงิน

ลงบัญชีการชําระภาษีค่าแสตมป์ 

ตรวจสอบกับ แบบ ยส.414 และ แบบ ยส.415 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การชําระคาแสตมปยาสูบบุหรี่
ซิกาแรตในประเทศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-009 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  10  จาก 10 

 

2. ข้ันตอนกรณีการรบัชําระค่าแสตมป์ยาสูบและนําส่งเงนิค่าแสตมป์ยาสูบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
 
 

 

 
 
 

 

 N 

ยื่นแบบชําระค่าแสตมป์  

ยส. 01/44  

ตรวจสอบ คํานวณภาษีให้ถูกต้อง            
ความครบถ้วนหลักฐาน 

โรงงานยาสูบ 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

รับเช็คค่าแสตมป์ยาสูบ  

Y

 ออกใบเสร็จรับเงิน

ทําเบิกแสตมป์ กาํหนดรหัสขีดฆ่าแสตมป์พร้อมแตง่ตัง้
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายแสตมป์ 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเบิกแสตมป์พร้อมส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบ

บันทึกการจ่ายแสตมป์ 


