
 

 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 

 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต เพ่ือเป็นรายได้ของรัฐและด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้ง
รับผิดชอบในด้านบริการงานของรัฐวิสาหกิจ อีก 2 หน่วยงาน คือ 

1. องค์การสุรา มีหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียว และผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ 
ที่ได้จากการผลิตสุรา 

2. โรงงานไพ่ มีหน้าที่ผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ท าในประเทศแต่เพียงผู้เดียว 
สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

- น้ ามนัและผลิตภัณฑ์น้ ามัน  - เครื่องดื่ม 
- เครื่องไฟฟ้า    - แบตเตอรี่ 
- แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอ่ืน ๆ  - รถยนต์  
- รถจักรยานยนต์   - เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ าที่ใช้เพ่ือความส าราญ 
- น้ าหอมและหัวน้ าหอม   - พรมหรือสิ่งทอปูพื้นท าด้วยขนสัตว์ 
- หินอ่อนหรือหินแกรนิต   - สารท าลายชั้นบรรยากาศ ประเภทอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
       ของไฮโดรคาร์บอน 
- สุรา      - ยาสูบหรือยาเส้น 
- ไพ่     - ไนต์คลับและดิสโก้เธค 
- สถานอาบน้ าหรืออบตัวและนวด  - สนามแข่งม้า 
- รายรับจากการออกสลากกินแบ่ง  - สนามกอล์ฟ 
- กิจการโทรคมนาคม 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
2. ผู้น าเข้า 
3. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการและผู้อ่ืนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

ยกเว้นผู้ที่ได้รับสิทธิผ่อนผันหรือยกเว้นจากกรมสรรพสามิต 
 

หน้าที่ของผู้เสียภาษีสรรพสามิต 
1. จดทะเบียนสรรพสามิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้าและผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีหน้าที่ยื่น

แบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภส.01-01 ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม      
สถานประกอบการ หรือสถานบริการตั้งอยู่ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ    
มีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการหลายแห่ง ให้แยกยื่นค าขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ โดยมี
เอกสารประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
  - หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 5 เดือน) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ           
บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ 
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  - หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

   - ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการของผู้น าเข้า 
- หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ 
  สถานที่ 

   - ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
   - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
   - ใบทะเบียนสรรพสามิต (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใบทะเบียนช ารุดในสาระส าคัญด้วย) 
   - หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ต ารวจออกให้ (กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย) 

- บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าส าเร็จรูปและบัญชีรายการค้างช าระภาษี 
  (กรณีย้ายหรือโอนหรือเลิกกิจการ) 

   - บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับโอน 
2. ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  
(ภส.02-01) 

   - เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าที่ระบุในแบบแจ้ง ภส.02-01 
3. ยื่นแบบรายการภาษีเพ่ือช าระภาษี 

ราคาขายปลีกแนะน า 
           ราคาขายปลีกแนะน า คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์จะก าหนดเป็นราคา
ขายปลีกแนะน าให้ผู้ขายปลีกขายสินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการค านวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า ส าหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
 โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ต้นทุนการผลิต  
ค่าบริหารการจัดการ และก าไรมาตรฐาน 

1. ต้นทุนการผลิต แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1.  กรณีสินค้าท่ีผลิตในประเทศ หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเฉพาะในโรงอุตสาหกรรมเพ่ือ  
     ใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ  
2. กรณีสินค้าน าเข้า หมายถึง ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการน าเข้าสินค้ามาใน

ราชอาณาจักร เช่น ราคา ซี.ไอ.เอฟ. อากรศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการน าเข้า เป็นต้น 
2. ค่าบริหารจัดการ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการบริหารการขายสินค้าเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นในส านักงาน 

ภาษีสรรพสามิต ภาษีอ่ืน และเงินกองทุนต่าง ๆ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการขายสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า เน้นว่า เป็นค่าบริหารจัดการในการขายสินค้า
ของผู้ประกอบการหรือผู้น าเข้าเท่านั้น 

3. ก าไรมาตรฐาน คือ ก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าได้รับบวกกับก าไรของผู้ขายรายอื่น ๆ 
และค่าบริหารการจัดการในการขายสินค้าของผู้ขายรายอื่น ๆ  
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สถานที่ย่ืนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
 ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับว่าเป็นกรณีใดระหว่างผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้น าเข้า 

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมของตนตั้งอยู่ 
2. ผู้น าเข้าสามารถเลือกยื่นได้ทั้งที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการของตนตั้งอยู่ หรือ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีการตรวจปล่อยสินค้านั้น 

ระยะเวลาการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
 การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าจะมีผลต่อการยื่นแบบรายการและช าระภาษีโดยตรง เนื่องจากราคา
ขายปลีกแนะน าจะถูกน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีตามมูลค่า 
 ดังนั้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าจะต้องยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่อกรมสรรพสามิต 
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถช าระภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือสินค้าน าเข้า และควรยื่น
ก่อนวันยื่นแบบรายการ และช าระภาษี หรือก่อนการน าสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน เพ่ือให้กรมสรรพสามิตได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล        
โดยกรมสรรพสามิตจะถือเอาวันที่เจ้าหน้าที่รับแบบเป็นวันที่เริ่มต้นของการใช้ราคาขายปลีกแนะน าส าหรับสินค้านั้น ๆ  
 ในกรณีสินค้าน าเข้า ควรยื่นแบบแจ้งก่อนวันน าเข้าส าเร็จ เพ่ือให้ระบบข้อมูลของทั้งกรมศุลกากรและ 
กรมสรรพสามิตมีราคาขายปลีกแนะน าอยู่ในระบบถูกต้องตรงกัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการช าระภาษีของ      
ผู้น าเข้าเองในภายหลัง  

 
 
 
 
 
 
-  
-  


