
 

 

 

 

 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชาํระภาษีสุรา 

(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ)่ 
 

ปรบัปรุงครั้งที ่ - 

วันที่อนุมัติใช้ 14  สิงหาคม 2555 

จัดทําโดย คณะทํางานจัดทํา/ทบทวน/ปรบัปรุงคูม่ือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 

สอบทานโดย 
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเกบ็ภาษ ี1                                          
สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

ประวัติการแก้ไข 

วันที่อนุมัติใช ้ แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการปรับปรุง 
- - - 
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คณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 
เรื่อง การรับชําระภาษสีุรา (สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ)่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. นางนงนุช  หดุากร   นักวิชาการสรรพสามติชํานาญการ    สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

2. นายณรงค์ ช่วยพัด            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 4   

3. นางสาวบุญสิตา พวงจันทร ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ   กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 

4. นางสาวชมพูนุช อร่ามโรจน์สกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่นนทบุร ี

5. นายนภดล คุณะสารพันธ์ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ สํานักงานสรรพสามติพ้ืนทีป่ทมุธานี 1 

6. นายต่อศักดิ์ สุทธิจิตต ์ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

7. นายณรงค์ชัย พงษ์นครชัยสกุล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 3 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  1  จาก 14 

 

1. วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการชําระภาษีสุรา (สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ่) 

  1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องแม่นยํา และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
สุรา (สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ่)  

  1.3 เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการได้รับบริการของผู้เสียภาษี 
 

2. ขอบเขต 

  การรับชําระภาษีสุรา(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ่)ในเขต และนอกเขตสํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่โรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ โดยไม่รวมการสั่งจ่ายแสตมป์สุราหรือนํ้าสุรา 

 

3. คําจํากัดความ 

  “สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับนํ้าสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับนํ้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับสุรา 

 “สุราแช่” หมายความว่าสุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับ
สุรากลั่นแล้วแต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย 

 “สุรากลั่น” หมายความว่าสุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสม
กับสุราแช่แล้วแต่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย 

 “เจ้าพนักงานสรรพสามิต”หมายความว่าเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้
มีอํานาจและหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุรา และให้หมายความรวมถึงผู้แทน 
หรือตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุราด้วย 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  2  จาก 14 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีหน้าท่ีควบคุม 
กํากับ ดูแล การบริหารงานและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ครอบคลุมและถูกต้อง 

 4.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือแบบขอชําระภาษีรับชําระเงิน
ค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับอนุญาตทําสุรา 

 

5. ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

  5.1 ผู้รับอนุญาตทําสุราย่ืนแบบการขอชําระภาษีสุรา แบ่งได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 กรณีชําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์ ให้ย่ืนแบบดังต่อไปนี้ 

    5.1.1.1 แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สบ.103) 
      5.1.1.2 แบบรายการเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม

พระราชบัญญตัิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544(แบบ สสส. 1/01) 
    5.1.1.3 แบบรายการเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตอิงค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2551 (แบบ สสท. 1/01) 

 5.1.2 กรณีชําระภาษีโดยวิธีใช้เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อการเสียภาษีสุรา ให้
ย่ืนแบบดังต่อไปนี้ 

  5.1.2.1 แบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้า(แบบ สร 130-1) 
 5.1.2.2 แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11)  
 (ผู้รับอนุญาตทําสุราซึ่งประสงค์จะนํานํ้าสุราออกจากโรงงานสุรา ให้ยื่นคําขอ

ชําระเงินภาษีสุราล่วงหน้าตามแบบ สร.130-1 ผ่านผู้ควบคุมโรงงานพร้อมแจ้งปริมาณนํ้าสุราท่ีอยู่ในถัง
พักต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงงานสุราตั้งอยู่ หรือ กรมสรรพสามิต
พร้อมแบบรายการภาษีสุราตามแบบ สร.120-11) 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  3  จาก 14 

 

         5.1.2.3 แบบรายการเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม
พระราชบัญญตัิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544(แบบ สสส. 1/01) 

 5.1.2.4 แบบรายการเงินบํารุงองคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
(แบบ สสท. 1/01) 

  5.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตอ้งการย่ืนแบบขอชําระภาษีสุรา ดังน้ี 
 

 5.2.1 กรณีชําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์ 
       แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สบ.103) 

  5.2.1.1 ตรวจสอบข้อมลูของผู้รับอนุญาต เช่น ชือ่บริษัท ชือ่โรงงาน ทีต่ัง้ การ
มอบอํานาจหรือมอบหมายใหช้ําระภาษี ฯลฯ 

        5.2.1.2 ตรวจสอบรายละเอียดของสรุาที่ตอ้งการชาํระภาษี  
 (1) ช่อง “สุรา” ระบุเป็นสุรากลั่น หรือสรุาแช ่
 (2) ช่อง “ชนิดสุรา” ระบุเป็น “สุราขาว” “สุราผสม” หรือ 

“ไวน์” “สุราแช่ชนิดสุราผลไม้” เป็นต้น 
 (3) ช่อง “ชือ่สรุา” ระบุชือ่สุราท่ีชําระภาษี ให้ตรงตามที่ไดร้ับ    

อนุญาตให้ผลติออกจําหน่าย 
 (4) ช่อง “ดีกร”ี ระบุดีกรีของสุราที่ชําระภาษีต้องมแีรงแอลกอฮอล์

เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตผลิต 
 (5) ช่อง “ขนาดบรรจุ (ลติร)” ระบุขนาดภาชนะท่ีบรรจุสรุา ตามที่

ได้รับอนุญาต(ใช้ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) 
 (6) ช่อง “จํานวนภาชนะ” ระบุจํานวนภาชนะทีต่อ้งการชาํระภาษี 
 (7) ช่อง “ปริมาณสุราที่เสียภาษี” ระบุปริมาณสุราเป็นจํานวนลิตร  

(ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 
(8) ช่อง “ราคาสุราตอ่หน่วย” ระบุราคาขาย ณ โรงงานสุรา ตามที่

กรมฯรับราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้เป็นเกณฑ์ใน 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  4  จาก 14 

   
 การคํานวณภาษีแล้วหรอืมลูค่าสุราที่กรมสรรพสามิต

ประกาศใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี แล้วแต่กรณี (ใช้
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 

 (9) ช่อง “มูลค่าสุรา” ใช้จํานวนภาชนะคูณราคาสุราต่อหน่วย(ใช้
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ปัดเศษตามหลักสากลนิยม) 

(10) ช่อง“อัตราภาษีตามมูลค่า” ระบุอัตราภาษีสุราตามมูลค่า 
(ร้อยละ) 

(11) ช่อง “อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ” ระบุอัตราภาษีสุรา
ตามปริมาณ(บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) 

(12) ช่อง “ภาษีสุรา”ระบุจํานวนภาษีสุรา ที่คํานวณได้จากอัตรา
ภาษีตามมูลค่าเปรียบเทียบกับอัตราภาษีตามปริมาณโดยใช้
อัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า ดังน้ี 
(12.1) คํานวณภาษีตามมูลค่าโดยนําช่อง “มูลค่าสุรา” คูณ 

ช่อง “อัตราภาษีตามมูลค่า”หารด้วย 100 
(12.2) คํานวณภาษีตามปริมาณ โดยนําช่อง “ดีกรี” คูณ 

ช่อง “ปริมาณสุราที่เสียภาษี” คูณ ช่อง “อัตราภาษี
ตามปริมาณหน่วยละ” หารด้วย 100 (100 หมายถึง 
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 100 ดีกรี) 

 (13) ช่อง “รวมภาษีสุรา” ระบุผลรวมจํานวนภาษีสุรา ของทุก 
รายการสุราชนิดสุรา ชื่อสุราขนาด และ ดีกรี 

(14) ช่อง “หักค่าภาษีสุรา (ระบุชนิดสุรา) ที่ชําระไว้แล้วจาก (ระบุ
กรณี...และใบเสร็จรับเงินเล่มที่.. เลขที่... ลงวันที่...)” เช่น 
กรณีการปรับเพ่ิมอัตราภาษี การลดหย่อนภาษีสุรา เป็นต้น 

  (15) ช่อง “คงเหลือภาษี” ระบุจํานวนภาษีที่คงเหลือจากการนํา  
จํานวน “รวมภาษีสุรา” หักด้วย “ค่าภาษีสุราที่ชําระไว้แลว้ 
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สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
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(16) ช่อง “ภาษีเพื่อมหาดไทยจากภาษีสุรา” คํานวณจากร้อยละ 
10 ของภาษีสุราจากช่อง “คงเหลือภาษี” (ให้ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราเสียภาษีสุราเพ่ิมขึ้นร้อยละ
สิบของภาษีเศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ง) 

(17) ช่อง “หักคืนภาษีตามหนังสือกรมฯที่...” ระบุจํานวนภาษีสุรา
ที่ กรมฯสั่ ง คืน  เช่น  สุ ราแปรสภาพ  สุ ราส่ งออกนอก
ราชอาณาจักร เป็นต้น 

(18) ช่อง “รวมภาษีที่ต้องชําระทั้งสิ้น” นําช่อง “รวม (10) ,(11)” 
หัก ช่อง “คืนภาษีตามหนังสือกรมฯท่ี...” 

 5.2.1.3 ตรวจสอบการระบุจํานวนเงินเป็นตัวอักษรให้ตรงกับจํานวนเงินที่
เป็นตัวเลข 

  5.2.1.4 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาต และวันเดือนปีที่ชําระภาษี 
  5.2.1.5 ตรวจสอบเอกสารแนบตามกรณีการคืน ลดหย่อน เป็นต้น 
 

 5.2.2 กรณีชําระภาษีโดยวิธีใช้เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพ่ือการเสียภาษีสุราแช่ 
               แบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้า(แบบ สร 130-1) 

 5.2.2.1 ตรวจสอบข้อมลูของผู้รับอนุญาต เช่น ชือ่ ชื่อโรงงาน การมอบ
อํานาจหรอืมอบหมายให้ชําระภาษี เป็นต้น 

5.2.2.2 ตรวจสอบจํานวนรวมท้ังสิ้นของปริมาณนํ้าสุราที่จะชําระภาษีอยู่ใน
ถังพักก่อนบรรจุภาชนะโดยระบุปริมาณนํ้าสุราให้ถูกตอ้งตรงกันกับจํานวนนํ้าสุราในแบบรายการภาษีสุรา 
(แบบ สร.120-11)  

5.2.2.3 ตรวจสอบจํานวนรวมภาษีสุรา โดยดูผลรวม ชอ่ง “ภาษีสุรา” ให้
ถูกตอ้งตรงกัน 

5.2.2.4 ตรวจสอบจํานวนรวมเงินเพ่ิมจากภาษีสุราเพ่ือกระทรวงมหาดไทย 
โดยดผูลรวม ชอ่ง “ภาษีเก็บเพ่ิมจากภาษีสุราเพื่อกระทรวงมหาดไทย”ใหถู้กตอ้งตรงกัน 
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 5.2.2.5 ตรวจสอบจํานวนเงินรวมค่าภาษีสุรา โดยดูผลรวม ช่อง “ค่าภาษีสุรา” ให้
ถูกต้องตรงกัน 

5.2.2.6  ตรวจสอบการชําระเงินค่าภาษีสุราเป็นเช็คหรือเงินสดระบุจํานวนเงิน
เป็นตัวอักษรให้ตรงกับจํานวนเงินท่ีเป็นตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วน 

5.2.2.7 ตรวจสอบรายละเอียดของสุราที่ต้องการชําระภาษีสุราให้ถูกต้อง
ตรงกันกับแบบรายการภาษี (แบบ สร.120-11) 

5.2.2.8  ตรวจสอบความถูกต้อง ของจํานวนเงินชําระภาษี 
5.2.2.9 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาต และวันเดือนปีที่ชําระภาษ ี

  5.2.2.10  สําหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต เมื่อได้รับเงินค่าภาษีถูกต้องแล้วให้
ระบุรายละเอียดการออกหนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา แบบ สร.130-11 ท้ายแบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุรา
ล่วงหน้า แบบ สร.130-1 ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11) 
5.2.2.11 ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับอนุญาต เช่น ชื่อ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง การมอบ

อํานาจหรือมอบหมายให้ชําระภาษี เป็นต้น 
5.2.2.12 ตรวจสอบรายละเอียดของสุราที่ต้องการชําระภาษี 

(1) ช่อง “สุรา” ระบุเป็น สุราแช่ 
(2) ช่อง “ชนิดสุรา” ระบุเป็น “ไวน์” “สุราแช่ชนิดสุราผลไม้” เป็นต้น 
(3) ช่อง “ชื่อสุรา” ระบุชื่อสุราที่ชําระภาษี ให้ตรงตามที่ได้รับ

อนุญาตให้ผลิตออกจําหน่าย 
(4) ช่อง “ดีกรี” ระบุดีกรีของสุราที่ชําระภาษี ต้องมีแรง

แอลกอฮอล์เป็นไปตามที่ได้รบัอนุญาตผลิต 
(5) ช่อง “ขนาดบรรจุ (ลิตร)” ระบุขนาดภาชนะที่บรรจุสุราตามที่

ได้รับอนุญาต(ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 
(6) ช่อง “จํานวนภาชนะ” ระบุจํานวนภาชนะท่ีต้องการชําระภาษี 
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(7) ช่อง “ปริมาณสุราที่เสียภาษี” ระบุปริมาณสุราเป็นจํานวน
ลิตร(ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

(8) ช่อง “ราคาสุราต่อหน่วย” ระบุราคาขาย ณ โรงงานสุรา ตามที่
กรมสรรพสามิตรับราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณภาษีแล้วหรือมูลค่าสุราที่กรมสรรพสามิตประกาศใช้
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี แล้วแต่กรณี (ใช้ทศนิยม 2 
ตําแหน่ง) 

(9) ช่อง “มูลค่าสุรา” ใช้จํานวนภาชนะ คูณราคาสุราต่อหน่วย (ใช้ทศนิยม 
2 ตําแหน่ง ปัดเศษตามหลักสากลนิยม) 

(10) ช่อง“อัตราภาษีตามมูลค่า” ระบุอัตราภาษีสุราตามมูลค่า (ร้อยละ) 
(11) ช่อง “อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ” ระบุอัตราภาษีสุราตาม

ปริมาณ (บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ) 
(12) ช่อง “ภาษีสุรา”ระบุจํานวนภาษีสุรา ที่คํานวณได้จากอัตรา

ภาษีตามมูลค่าเปรียบเทียบกับอัตราภาษีตามปริมาณโดยใช้
อัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า ดังน้ี 
(12.1) คํานวณภาษีตามมูลค่า โดยนําช่อง “มูลค่าสุรา” คูณ 

ช่อง “อัตราภาษีตามมูลค่า”หารด้วย 100 
(12.2) คํานวณภาษีตามปริมาณ โดยนําช่อง “ดีกรี” คูณ ช่อง 

“ปริมาณสุราที่เสียภาษี” คูณ ช่อง “อัตราภาษีตาม
ปริมาณหน่วยละ” หารด้วย 100 (100 หมายถึง 
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 100 ดีกรี) 

(13) ช่อง “รวมภาษีสุรา” ระบุผลรวมจํานวนภาษีสุรา ของทุกรายการ
สุรา ชนิดสุรา ชื่อสุรา ขนาด และ ดีกรี 

(14) ช่อง “หักค่าภาษีสุรา (ระบุชนิดสุรา) ที่ชําระไว้แล้วจาก (ระบุ
กรณี...และใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.. เลขที่... ลงวันที่...)” เช่น 
กรณีการปรับเพ่ิมอัตราภาษี การลดหย่อนภาษีสุรา เป็นต้น 
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(15) ช่อง “คงเหลือภาษี” ระบุจํานวนภาษีที่คงเหลือจากการนําจํานวน 
“รวมภาษีสุรา” หักด้วย “ค่าภาษีสุราที่ชําระไว้แล้ว 

(16) ช่อง “ภาษีเพ่ือมหาดไทยจากภาษีสุรา” คํานวณจากร้อยละ 
10 ของภาษีสุราจากช่อง “คงเหลือภาษี” (ให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราเสียภาษีสุราเพ่ิมข้ึนร้อยละ
สิบของภาษีเศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ง) 

(17) ช่อง “หักคืนภาษีตามหนังสือกรมฯที่...” ระบุจํานวนภาษีสุราที่
ก ร มฯสั่ ง คื น  เ ช่ น  สุ ร า แป รสภาพ  สุ ร า ส่ ง ออกนอก
ราชอาณาจักร เป็นต้น 

(18) ช่อง “รวมภาษีที่ต้องชําระทั้งสิ้น” นําช่อง “รวม (10) ,(11)” 
หัก ช่อง “คืนภาษีตามหนังสือกรมฯท่ี...” 

5.2.2.12 ตรวจสอบการระบุจํานวนเงินเป็นตัวอักษรให้ตรงกับจํานวนเงินที่
เป็นตัวเลข 

5.2.2.13 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาต และวันเดือนปีที่ชําระภาษี 
5.2.2.14 ตรวจสอบเอกสารแนบตามกรณีการคืน ลดหย่อน เป็นต้น 
 

5.2.3 แบบรายการเงินบํารุงกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (แบบ สสส.1/01)  
        5.2.3.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้รับอนุญาต ชือ่ ชือ่โรงงาน ที่ตั้ง 
เป็นต้น 

5.2.3.2 ตรวจสอบรายละเอียดการชําระภาษี 
(1) ช่อง “รายการเงินบํารุงกองทุน” ให้ระบุจํานวนค่าภาษีสุรา 
(2) ช่อง “เงินบํารุงกองทุน”ระบุเงินบํารุงกองทุนโดยคิดอัตรา     

 ร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุรา 
5.2.3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ของจํานวนเงินส่งกองทุนทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5.2.3.4 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาตเงินบํารุงกองทุน และวัน เดือน 

ปี ที่ชําระ 
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5.2.4 แบบรายการเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย(แบบ สสท.1/01) 
5.2.4.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้รับอนุญาต ชื่อ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง 

เป็นต้น 
 5.2.4.2 ตรวจสอบรายละเอียดการชําระค่าภาษี 

 (1) ช่อง “รายการเงินบํารุงองค์การ” ให้ระบุจํานวนค่าภาษีสุรา 
(2) ช่อง“เงินบํารุงองค์การ”ระบุเงินเงินบํารุงองค์การโดยอตัรา  

ร้อยละ 1.5 ของภาษีท่ีเก็บจากสุรา 
5.2.4.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ของจํานวนส่งเงินบํารุงองค์การท้ังตัวเลข

และตัวอักษร 
5.2.4.4 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาตเงินบํารุงองค์การ และวัน เดือน ปี

ท่ีชําระ 
  5.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิตลงทะเบียนรับเอกสารการยื่นแบบขอชําระภาษีสุราทั้งกรณี

ชําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์ และกรณีชําระภาษีโดยวิธีใช้เคร่ืองมือวัดปริมาณน้ําสุราเพ่ือการเสียภาษี
สุราแช่ จากผู้รับอนุญาตทําสุราโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตลงเลขรับตามทะเบียนรับเอกสาร ลงวันเดือน
ปี และลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับแบบ  

 5.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกันของเอกสาร
หลักฐานต่างๆของการย่ืนขอชําระภาษีสุราแล้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตจึงรับชําระเงินค่าภาษีสุราและออก
ใบเสร็จรับเงิน 

  
 

 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  10  จาก 14 

 

5.4.1 กรณีผู้รบัอนุญาตทําสุราย่ืนขอชําระภาษีสุรา ในเขตสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาท่ีโรงงานสุรานั้นตั้งอยู่ 

เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตรับชําระเงินค่าภาษีสุราแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
สําเนาแบบรายการชําระภาษีสุราให้ผู้รับอนุญาตทําสุราไว้เป็นหลักฐานกรณีชําระภาษีโดยวิธีการปิด
แสตมป์สุราให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกหนังสือสั่งจ่ายแสตมป์สุรา(แบบ ส.114 หลักฐานการส่ง
แสตมป์สุรา) กรณีวิธีใช้เคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อการเสียภาษีสุราแช่ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ออกหนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา (แบบ สร.130-11) ให้ผู้รับอนุญาตทําสุราพร้อมสําเนาหนังสือให้ผู้ควบคุม
โรงงานสุราในเขตพ้ืนที่น้ันดําเนินการต่อไป 

5.4.2 กรณีผู้รับอนุญาตทําสุราย่ืนขอชําระภาษีสุรา นอกเขตสํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาที่โรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ 

เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตรับชําระเงินค่าภาษีสุราแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
สําเนาแบบรายการชําระภาษีสุราและสําเนาแบบคําขอชําระภาษีสุราล่วงหน้า (แบบ สร. 130-1) ให้ผู้รับ
อนุญาตทําสุราไว้เป็นหลักฐานและนําหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าวย่ืนต่อสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
หรือพ้ืนท่ีสาขา ที่โรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ เพ่ือออกหนังสือสั่งจ่ายแสตมป์สุรา (แบบ ส.114 หลักฐานการส่ง
แสตมป์สุรา) กรณีชําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์สุรา หรือออกหนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา (แบบ สร.130-11) 
กรณีวิธีใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ําสุราเพื่อการเสียภาษีสุราแช่ ให้ผู้รับอนุญาตทําสุรา พร้อมสําเนาหนังสือให้ผู้
ควบคุมโรงงานสุราในเขตพ้ืนท่ีน้ันดําเนินการต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  11  จาก 14 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบติังานการรับชําระภาษสีุรา (สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ่) 

ระยะเวลาการให้บริการ10 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

เริ่มปฏบิตัิงาน 

ผูร้บัอนญุาตทาํสุรายื่นแบบชาํระภาษ ี
1. กรณชีําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์สุรา ยื่นแบบ สบ. 103 
2. กรณีชําระภาษีโดยวิธีการใช้เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสรุาเพ่ือการ

เสียภาษีสุราแช่ ย่ืนแบบ สร.130-1 และ แบบ สร.120-11 
- แบบ สสส.1/01 
- แบบ สสท.1/01 

ออกใบเสรจ็รบัเงิน 

เจา้หน้าที ่
ตรวจสอบความ 
ถกูตอ้งแบบ 
ชาํระภาษ ี

สิน้สดุงาน 

- ออกหนังสือส่ังจ่ายน้ําสุรา 
(แบบ สร.130-11) 

- ออกหนังสือส่ังจ่ายแสตมป์สุรา 
(แบบ ส.114) 

รับชาํระเงินภาษสีุรา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  12  จาก 14 

 

6. เอกสารอ้างอิง 

  6.1 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
  6.2 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 
  6.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 116 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
  6.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 7ตุลาคม 2543 
  6.5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)     

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 
  6.6 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533 ลงวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2533 
  6.7 ระเบียบควบคุมการทําสุราแช่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2507 
  6.8 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพ่ือการเสียภาษี

สุราแช่ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มกราคม 2545 
  6.9 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
  6.10 พระราชบัญญตัิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
  6.11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การนําส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การ

ลดหย่อนและการของคืนเงินบํารุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย สําหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 

  6.12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอ
คืนเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
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การแกไขคร้ังที่ : 
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สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  13  จาก 14 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

   7.1 แบบรายการภาษีสุรา  (แบบ สบ.103)กรณีชําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์สุรา 
  7.2 แบบรายการภาษีสุรา  (แบบ สร.120-11) และแบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุรา
ล่วงหน้า  (แบบ สร.130-1) กรณีชําระภาษีโดยวิธีใช้เคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อการเสียภาษีสุราแช่ 

  7.3  แบบรายการเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (แบบ สสส.1/01) 

  7.4 แบบรายการเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2551 (แบบ 
สสท.1/01) 

  7.5 หนังสือสั่งจ่ายแสตมป์ (แบบ ส.114) กรณีชําระภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์สุรา 
  7.6 หนังสอืสั่งจ่ายนํ้าสุรา (แบบ สร.130-11) กรณีชําระภาษีโดยวิธีใช้เครือ่งมอืวดัปริมาณ

นํ้าสุราเพ่ือการเสียภาษีสุราแช ่
 

8. เอกสารบันทึก 

 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
1. แบบรายการ
ภาษีสรรพสามิต 
(สบ.103) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนท่ี หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนท่ีสาขา

ฝ่ายจัดเก็บภาษ ี

5 ปี จัดเกบ็เป็นแฟ้มแยกเดอืน
ภาษี 
และเรียงตามเลขทะเบียน
สรรพสามติ 

2. แบบรายการ
ภาษีสรรพสามิต 
(แบบ สร.120-11) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรือ
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา
ฝ่ายจดัเก็บภาษ ี

5 ปี จัดเกบ็เป็นแฟ้มแยกเดอืน
ภาษี 
และเรียงตามเลขทะเบียน
สรรพสามติ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานสุราขนาดใหญ) 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-011 
การแกไขคร้ังที่ : 
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สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  14  จาก 14 

 

8. เอกสารบันทึก (ต่อ) 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
3. คําขอชําระเงิน
ค่าภาษีล่วงหน้า 
(แบบ สร.130.1) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนท่ีสาขา

ฝ่ายจัดเก็บภาษ ี

5 ปี จัดเก็บเป็นแฟ้มแยกเดอืน
ภาษีและเรยีงตามเลข
ทะเบียนสรรพสามิต 

4. แบบรายการ
เงินกองทุนฯ (สสส.
1/01) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา

ฝ่ายจัดเกบ็ภาษี 

5 ปี จัดเก็บแนบกับแบบ
รายการภาษีสุรา (สบ.103) 
หรอื (สร.120-11) 

5. แบบรายการเงิน
บํารุงองคก์ระจาย
เสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ง
ประเทศไทย   
(สสท.1/01) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา

ฝ่ายจัดเกบ็ภาษี 

5 ปี จัดเก็บแนบกับแบบ
รายการภาษีสุรา  
(สบ.103) หรอื 
 (สร.120-11) 

6. ใบเสร็จรับเงิน เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา

ฝ่ายจัดเกบ็ภาษี 

10 ปี เรียงตามวันที ่เลขท่ี
ใบเสรจ็รับเงิน 

7. ทะเบียนรับ
หนังสอื 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา

ฝ่ายจัดเกบ็ภาษี 

1 ปี เรียงตามวันที ่ 

8. หนังสอืสั่งจ่าย
นํ้าสุรา 
(แบบ สร.130-11) 

- เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

- ผู้ควบคุมโรงงาน 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา

ฝ่ายจัดเก็บภาษ ี

5 ปี จัดเก็บแนบกับแบบ
คําขอชําระเงินค่าภาษีสุรา
ล่วงหน้า(สร.130-1) 

9. หนังสอืสั่งจ่าย
แสตมป์ 
(แบบ ส.114) 

- เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

- ผู้ควบคุมโรงงาน 

สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่ หรอื
สํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา

ฝ่ายจัดเก็บภาษ ี

5 ปี จัดเก็บแนบกับแบบ
คําขอชําระเงินค่าภาษีสุรา
ล่วงหน้า(สบ.103) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


