


 การบริหารราชการและการให้บริการขององค์การภาครัฐ  โดยมีผู้รับบริการ 
เป็นศูนย์กลาง   เป็นการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ   โดยมุ่งเน้น 
ให้หน่วยงานคิดค้นและหาเทคนิครูปแบบใหม่ที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการ 
ให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจให้กับประชาชน ทั้งในฐานะที่เป็น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 คณะทำงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวดที่ 3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปีงบประมาณ 
2552 กรมสรรพสามิตได้จัดทำ คู่มือประชาชน เรื่อง “การขอใบอนุญาตขายสุรา   
ยาสูบ และไพ่” และ เรื่อง “หน้าที่และสิทธิ  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527”   เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ 
และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแนะนำให้ 
ประชาชนรู้   เข้าใจ   และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก   อันจะส่งผลให้ประชาชน 
เกิดความพึงพอใจ และเกิดความร่วมใจยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
ของทางราชการยิ่งขึ้น   อย่างไรก็ดี  การจัดทำคู่มือประชาชนนี้  มีความจำเป็นที่ต้องให้ 
รูปเล่มกะทัดรัด จึงแสดงข้อมูลเพื่อการบริการได้เพียงระดับหนึ่ง รายละเอียด 
นอกเหนือจากนี้ ขอให้สอบถามได้จากหน่วยงานให้บริการ คือ สำนักงานสรรพสามิต 
พื้นที่ทั่วประเทศ ท้ายนี้ หวังว่าคู่มือประชนชนนี้จะเป็นผลให้การบริหารราชการ และ 
การให้บริการของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชนสืบไป

   
                  กรมสรรพสามิต    
                                    ตุลาคม  2552
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หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2552  
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 ข้อควรระวัง 

 ข้อห้ามตามกฎหมาย
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 ในการขอใบอนุญาตครั้งแรกและปีถัด ๆ ไป
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คู่มือประชาชน



ข

คู่มือประชาชน

  l  ประเภทบริการ   ได้แก่   ไนท์คลับและดิสโกเธค  สถานอาบน้ำหรือ 

อบตัว และนวด (ปัจจุบันยกเว้นภาษี)* สนามแข่งม้า สลากกินแบ่งรัฐบาล (ปัจจุบัน 

ยกเว้นภาษี)  สนามกอล์ฟและกิจการโทรคมนาคม  (ปัจจุบันลดอัตราภาษีเท่ากับศูนย์) 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต   พ.ศ. 2527   ยังบัญญัติ 

เกี่ยวกับอัตราภาษี  (เพดานภาษี)  ของสินค้าและบริการแต่ละประเภทด้วย

  6. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต   พ.ศ. 2527   ใช้บริหารจัดเก็บ 

  ภาษีเพิ่มขึ้นจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต   ตามที่กำหนดในพระราช 

  กฤษฎีกา  แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี

  7. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 ใช้บริหารจัดเก็บภาษี 

  เพิ่มขึ้นจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราร้อยละสิบ

หมายเหตุ : * ปัจจุบันยกเว้นภาษีสำหรับสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม 

หรือเพื่อสุขภาพที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ 

เพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรองรับให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

        กรมสรรพสามิต  

        1488  ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  

        เขตดุสิต  กทม. 10300  

         โทร. 0 2241 5600-19 หรือ 0 2668 6560-89

        เว็บไซต์กรมสรรพสามิต   www.excise.go.th
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	 คู่มือประชาชน	 การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นคู่มือเพื่อ 

แนะนำประชาชนผู้ที่มีความประสงค์ขอใบอนุญาตขายสุรา	ยาสูบ		และไพ่			ตลอดจน 

ประชาชนผู้ที่สนใจ	 	 เพื่อให้ได้ทราบขั้นตอนการให้บริการ	 	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

ประเภทใบอนุญาต	 	 สถานที่ขอใบอนุญาต	 	 ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต	 เงื่อนไข 

การต่อใบอนุญาตขายสุรา	 	 ยาสูบ	 	 และไพ่	 	 อันเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับ 

บริการให้สามารถได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ		
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ผู้ประสงค์จะขายสุรา หรือยาสูบ หรือไพ่
ยื่นคำขอและหลักฐานเพื่อขอใบอนุญาตขาย
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ร้านค้าตั้งอยู่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

หากถูกต้อง

ส่งเอกสารใหม่

ไม่ถูกต้อง

ผู้ขออนุญาตยื่นชำระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่ 
ออกใบอนุญาตขายสุรา หรือยาสูบ  หรือไพ่

ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่างๆ

ผู้ขออนุญาตปิดใบอนุญาตไว้ที่ร้านค้าในที่เปิดเผย ให้เห็นชัดเจน



หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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ร้านค้าในเขต กทม.

ร้านค้าในต่างจังหวัด

ระยะเวลาการออกใบอนุญาต

10 นาทีต่อใบอนุญาต

	 ยื่นขอใบอนุญาตหรือติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานสรรพสามิต 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร	1	-	5	ตั้งอยู่ที่กรมสรรพสามิต		เลขที่		1488		ถนนนครไชยศรี	 
เขตดุสิต		กรุงเทพฯ		10300			โทร.	02	2415600-19		หรือ		02	6686560-69		
(ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 41)

	 ยื่นขอใบอนุญาตหรือติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานสรรพสามิต 
พื้นที่	/	พื้นที่สาขา	ที่ร้านค้าตั้งอยู่ทั่วประเทศ

นับแต่การตรวจสอบสถานที่ขายเสร็จสิ้นตามเงื่อนไข
ของประเภทใบอนุญาต และมีเอกสารหลักฐาน

ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดครบถ้วน
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ใบอนุญาตขายสุรา

ประเภทท่ี  

1  (ป 1)

2  (ป 2)

3  (ป 3)

4  (ป 4)

5  (ป 5)

6  (ป 6)

7  (ป 7)

ขายสุราทั้งในและต่างประเทศ

ขายสุราในประเทศ 

ขายสุราทั้งในและต่างประเทศ

ขายสุราในประเทศ

ขายสุราทั้งในและต่างประเทศ  

ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราว

ไม่เกินสิบวัน

ขายสุราในประเทศ ณ สถานท่ีขาย

เป็นการชั่วคราว ไม่เกินสิบวัน

ขายในสมาคมหรือสโมสร

ขายครั้งละ 10 ลิตร ขึ้นไป

ขายครั้งละ 10 ลิตร ขึ้นไป

ขายครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร

ขายครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร

ขายครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร

ขายครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร

ขายสุราครั้งละไม่เกิน 
10 ลิตร

ประเภทการขาย จำนวนที่ขาย
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ใบอนุญาตขายยาสูบ

ใบอนุญาตขายไพ่

ประเภทท่ี  

ประเภท

ก. ยาเส้น

1  (ป 1)

2  (ป 2)

3  (ป 3)

ขายส่งไพ่

ขายปลีกไพ่

ขายไม่จำกัดจำนวน

ขายครั้งละไม่เกิน 40 สำรับ

ข. ยาสูบ

1  (ป 1)

2  (ป 2)

3  (ป 3)

ขายยาเส้น

ขายยาเส้น

ผู้ปลูกต้นยาสูบให้ขายยาเส้น
ที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง

ขายยาสูบในประเทศ
และต่างประเทศ

ขายยาสูบในประเทศ
และต่างประเทศ

ขายยาสูบในประเทศ
และต่างประเทศ

ไม่จำกัดจำนวน

ครั้งละไม่เกิน  2 กิโลกรัม

ไม่จำกัดจำนวน

ไม่จำกัดจำนวน

ครั้งละไม่เกิน 
20,000 มวน

ครั้งละไม่เกิน 
1,000 มวน

ประเภทการขาย

ประเภทการขาย

จำนวนที่ขาย
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 กรณีผู้ขออนุญาตมาด้วยตนเอง

 กรณีผู้ขออนุญาตมิได้มาด้วยตนเอง

1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นร้านค้า
3.  ถ้าเป็นร้านค้าเช่า  ให้นำหลักฐาน  ดังนี้
       1)   สัญญาเช่าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า
       2)   หนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า

1.  หนังสือมอบอำนาจให้ขอใบอนุญาตแทน  และติดอากรแสตมป์   
    ดังนี้
 ขอประเภทเดียว    ติดอากรแสตมป์  10  บาท
 ขอตั้งแต่  2  ประเภท   ติดอากรแสตมป์  30  บาท
2.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. แผนที่สถานที่หรือร้านค้าที่ขอรับใบอนุญาตขายและสถานที่
    ใกล้เคียงโดยสังเขป
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร (ถ้ามี)
6. กรณีเป็นนิติบุคคล  ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  นิติบุคคลของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให ้
  ไม่เกิน  6  เดือน
7.  กรณีเป็นสมาคมหรือสโมสร      ใช้สำเนาหนังสือการจดทะเบียน 
  สมาคมหรือสโมสร
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ใบอนุญาตฯ  จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ

ก่อนใบอนุญาตฯ  จะหมดอายุวันสิ้นปี

จะต้อง ยื่นขอใบอนุญาตใหม่ก่อนใบอนุญาตฯ เดิมจะหมดอายุ 

ในวันสิ้นปี  โดยอาจขอได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไป

1. ใบอนุญาตขายสุรา หรือยาสูบ หรือไพ่ หรือสำเนาใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม

2. หากมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของร้าน  ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ  พร้อมใบ 

    อนุญาตฯ ฉบับเดิม

หลักฐานเพื่อขอตอใบอนุญาตปถัดไป   

หากไม่ขอใบอนุญาตใหม่ภายในสิ้นปี  
(ใบอนุญาตหมดอายุสิ้นปี  วันที่ 31 ธันวาคม) 
จะเป็นการขายสินค้าโดยไม่มีใบอนุญาต  
จะผิดกฎหมายนะจ๊ะ
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ  และไพ่
(อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอใบอนุญาตครั้งแรก
และค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตปีถัดๆ ไป)

ขายสุราประเภทท่ี 1

ขายสุราประเภทท่ี 2

ขายสุราประเภทท่ี 3

        

ขายสุราประเภทท่ี 4 

       

ขายสุราประเภทท่ี 5

       

ขายสุราประเภทท่ี 6

8,250 บาท

1,650 บาท

1,650 บาท

1,100 บาท

110 บาท

55 บาท

11 บาท

110 บาท

55 บาท

27.50 บาท

13.75 บาท

ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป

ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่

สิบลิตรขึ้นไป

ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/

     เขตเมืองพัทยา

(2) ในเขตอื่น ๆ นอกจาก (1)

ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งจำนวน

ต่ำกว่าสิบลิตร

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/

     เขตเมืองพัทยา

(2) ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

(3) ในเขตอื่นๆ นอกจาก (1) (2)

ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร

เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน

ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งจำนวน

ต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการ

ชั่วคราวไม่เกินสิบวัน

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/

     เขตเมืองพัทยา

(2) ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

(3) ในเขตสุขาภิบาล 
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ  และไพ่
(อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอใบอนุญาตครั้งแรก
และค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตปีถัดๆ ไป)

ขายสุราประเภทท่ี 7 

ขายยาสูบประเภทท่ี 1

ขายยาสูบประเภทท่ี 2

ขายยาสูบประเภทท่ี 3

ขายยาเส้นประเภทท่ี 1

ขายยาเส้นประเภทท่ี 2

ขายยาเส้นประเภทท่ี 3

ขายส่งไพ่

ขายปลีกไพ่

220 บาท

55 บาท 

500 บาท

250 บาท

20 บาท

20 บาท

100 บาท

10 บาท

10 บาท

100 บาท

20 บาท

ขายสุราครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร

เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร

- ขายสุราทุกชนิด 

- ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร 

ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศ 

ไม่จำกัดจำนวน                      

ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศ

ครั้งละไม่เกิน  20,000 มวน

ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศ

ครั้งละไม่เกิน  1,000 มวน

 - ชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในประเทศ

 - ชนิดบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตในต่างประเทศ

ขายยาเส้นโดยไม่จำกัดจำนวน

ขายยาเส้นครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยา

ที่ปลูกเอง

ขายโดยไม่จำกัดจำนวน

ขายได้ครั้งละไม่เกิน  40  สำรับ
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 คู่มือประชาชน หน้าที่และสิทธิ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตาม 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นคู่มือแนะนำสำหรับผู้มีหน้าที่เสีย 

ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  และประชาชนผู้สนใจ  เพื่อให้ 

ได้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ ตลอดจนกฎและระเบียบในการเป็นผู้ประกอบ 

อุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  

ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การมายื่นขอรับบริการ  การจดทะเบียนสรรพสามิต  

การแจ้งราคาขาย  ณ  โรงอุตสาหกรรม / การแจ้งราคาค่าบริการของสถานบริการ 

การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี การจัดทำบัญชีประจำวันและงบเดือน  

ตลอดจนสิทธิของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  เช่น  การขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน   

การขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย การขอคืนภาษี การขอยกเว้นภาษี  

การขอลดหย่อนภาษี  สิทธิการยื่นคัดค้านการประเมินภาษี  และการอุทธรณ์คำวินิจฉัย 

คำคัดค้าน  เป็นต้น





คู่มือประชาชน

16

 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต  ได้แก่ 

 1.  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

 2.  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  

 3.  ผู้นำเข้า 

 4.  ผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด  เช่น   

 l	 ผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีหรือลดอัตราภาษี  หรือผู้โอน และผู้รับโอน   

  กรณีสิทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง  

 l		 เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน  กรณีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุม  

 l		 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ได้ตั้ง 

  ขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันหรือรายเดิมที่โอนและรับโอน  กรณีที่มีการ 

  ควบกิจการเข้ากันหรือโอนกิจการ  

 l		 ผู้ชำระบัญชีและกรรมการผู้อำนวยการ  หรือผู้จัดการ  กรณีนิติบุคคล 

  เลิกกิจการ  โดยมีการชำระบัญชี  

 l		 บุคคลผู้มีอำนาจจัดการ  กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการโดยไม่มีการชำระ 

  บัญชี  

 l		 ผู้ดัดแปลง  (มาตรา 144  เบญจ)

 l		 ผู้กระทำผิดตามมาตรา  161  หรือ  162  เป็นต้น
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 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตมิได้มีหน้าที่เพียงเสียภาษีสรรพสามิต 

อย่างเดียว แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ ซึ่งสามารถ 

แบ่งหน้าที่ไว้โดยสรุป  ได้ดังนี้

 1. การจดทะเบียนสรรพสามิต

 2. การขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตกรณีใบทะเบียนสรรพสามิต 

  ชำรุด  หรือ  สูญหาย

 3. การแจ้งวัน   เวลาทำการ   และวันหยุดทำการ

 4. การแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือการแจ้งราคาค่าบริการ 

  ของสถานบริการ

 5. การจัดทำบัญชีประจำวันและงบเดือน

 6. การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี

  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
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 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นคำขอ 
จดทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.01 - 04) ภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้าหรือ 
เริ่มบริการ

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ      
(รวมเวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขออนุญาต)

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

  l  สำเนาทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรม / สถานบริการ หรือสำเนา 

    สัญญาเช่า

  l  แผนที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม / สถานบริการ โดยสังเขป

  l  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตร 

    ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ

  l  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 

  l  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ 

    มอบอำนาจ

  l  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

  l  กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ 

    แนบสำเนาจัดตั้งหุ้นส่วนแทน

เอกสาร หลักฐาน



คู่มือประชาชน

19

 กรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ให้ติดต่อ 
ขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตได้  โดยใช้หลักฐาน  ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการบริการ
30 นาที

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

 กรณีชำรุดในสาระสำคัญของใบทะเบียนสรรพสามิต

   l  ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชำรุด

  l  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)

  l  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ 

    อำนาจ

  l  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 กรณีสูญหาย

  l  ใบแจ้งความใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย

  l  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)

  l  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ 

    อำนาจ

  l  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เอกสาร หลักฐาน
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 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องแจ้งวัน 
เวลาทำการและวันเวลาหยุดทำการก่อนวันเริ่มการผลิตสินค้าหรือให้บริการต่อ 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ 

  l  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม                      

    (ภษ. 01-44)  พร้อมโครงสร้างราคาขาย

  l  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ   ต้องแจ้งราคาค่าบริการ  (ภษ.01-44 ก.)  

    พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

  l  การแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาค่าบริการ ต้องแจ้ง           

    ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเริ่มจำหน่ายหรือให้บริการ  

 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวข้างต้นให้แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า

เจ็ดวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
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 5.1  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำบัญชีประจำวัน (ภษ.03 - 05, ภษ.03 - 06) 
  และจัดทำงบเดือนแสดงรายการวัตถุดิบ การผลิต และการจำหน่ายสินค้า  
  (ภษ.01 - 42)

 5.2  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องจัดทำบัญชีประจำวัน (ภษ.03 - 07) และ 
  จัดทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับรายรับของสถานบริการ (ภษ.01 - 42ก) 

    สำหรับงบเดือนให้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตภายในวันท่ีสิบห้า 
  ของเดือนถัดไป

 5.3  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม / ผู้ประกอบกิจการสถานบริการจะต้องทำบัญชี 
  ประจำวันให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุที่ต้องลงรายการเกิดขึ้น  
  หรือได้รับค่าบริการ และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมทั้งเอกสาร 
  ประกอบการลงบัญชี 
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 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้นำเข้ามีหน้าที่ 

เสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีภาระภาษีหรือความรับผิด 

ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ซึ่งภาระภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นได้หลายกรณี สามารถ 

แยกได้ดังนี้

 1.  สินค้าท่ีผลิตในราชอาณาจักรอยู่ในโรงอุตสาหกรรม ภาระภาษีสรรพสามิต 

  เกิดขึ้นในเวลานำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน

 2.  สินค้าในโรงอุตสาหกรรม หากเกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนนำออกจากโรงงาน  ก็จะเกิดความรับผิด 

  ในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตพร้อมกับความรับผิดการเสียภาษีมูลค่า 

  เพิ่มด้วย

 3.  สถานบริการ  ภาระภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ

 4.  สถานบริการ  กรณีเกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าทั้งหมด 

  หรือบางส่วนก่อนได้รับชำระค่าบริการ ความรับผิดในการเสียภาษ ี

  สรรพสามิตจะเกิดพร้อมกับความรับผิดการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 5.  สินค้านำเข้า ภาระภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในอันจะ 

  ต้องเสียภาษีศุลกากร

 6.1 กรณีสินค้า
  (1)  กำหนดระยะเวลาชำระภาษี
   l  ให้ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. 01 - 12) พร้อมกับชำระภาษี  
    ก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
   l  กรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิด 
    ในอันจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต  
    (ภษ. 01 - 12) พร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก 
    เดือนท่ีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน หรือก่อนนำสินค้าออก 
    จากโรงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน

6. การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี
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  (2)  กรณีขยายเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง

   l  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ให้ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต  

    (ภษ. 01 - 12) พร้อมกับชำระภาษี ภายในสิบวันนับแต่วันที่นำน้ำมันฯ  

    ออกจากโรงอุตสาหกรรม

   l  เครื่องไฟฟ้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม 

    และเครื่องสำอาง พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ รถจักรยานยนต์ หินอ่อน 

    และหินแกรนิต แบตเตอรี่ ในกรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี 

    เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่น 

    แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. 01 - 12) พร้อมกับชำระภาษีภายใน 

    วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม

  (3)  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอยื่นชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือน 

   ถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยวางหลักประกัน   

   และต้องได้รับอนุมัติก่อน  ได้แก่  สินค้าเครื่องดื่มที่ได้จากเครื่องขาย 

   เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้านอกจากเครื่องปรับอากาศ แก้วและเครื่องแก้ว  

   รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง พรมและสิ่งทอปูพื้น 

   อื่นๆ  รถจักรยานยนต์  หินอ่อนและหินแกรนิต  และแบตเตอรี่

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 10 นาที

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 10 นาที

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

 6.2 กรณีบริการ
  ให้ยื่นแบบรายการภาษี  (ภษ.01 - 12 ก.)  พร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่ 15  

ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดอันต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
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 6.3 กรณีรถยนต์ดัดแปลง

  ยื่นแบบคำร้องขอชำระภาษี (ภษ.01 - 12 ข.) และแบบรายการภาษี (ภษ. 

01 - 12) พร้อมชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่เกิดความรับผิด 

(ดัดแปลงแล้วเสร็จ)

 กรณีบุคคลธรรมดา

   l  รูปถ่ายรถยนต์

  l  ใบเสร็จรับเงินค่ารถยนต์  ทุกทอดตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตถึงบริษัทผู้ขาย 

    ให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง (กรณีรถยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่ง 

    ทางบก)

  l  สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ (กรณีรถยนต์ท่ีจดทะเบียนกับกรม 

    การขนส่งทางบกแล้ว)

  l  ใบเสร็จรับเงินค่าดัดแปลงรถยนต์

  l  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์

  l  หนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการเสียภาษีพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว 

    ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  ในกรณีเจ้าของรถยนต์ไม่สามารถ 

    มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์

 กรณีนิติบุคคล   จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนอกจากที่กล่าวข้างต้น  

  l  หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  l  สัญญาเช่า

  l  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ 

    หรือหุ้นส่วนที่ลงชื่อผูกพันบริษัทหรือห้างฯ ได้

เอกสาร หลักฐาน

ระยะเวลาดำเนินการบริการ
1 ชั่วโมง / แบบรายการ

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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 นอกจากหน้าที่ตามหมวด ก ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยังมีสิทธิต่างๆ  เช่น  

 1. การขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 

 2.  การขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย

 3.  การขอคืนภาษีสรรพสามิต

 4.  การขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

 5.  การขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต

 6.  การคัดค้านการประเมินภาษี

 7.  การอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำคัดค้าน

  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องยื่นแบบคำขออนุญาต 
ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  (ภษ. 01 - 08)  พร้อมเอกสาร หลักฐาน  ดังนี้

  l  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน

  l  หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิของสถานประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน 

    หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
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  l  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตร 

    ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือ 

    เจ้าของ

  l  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของคลัง 

    สินค้าทัณฑ์บน

  l  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

  l  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ 

    อำนาจ

  l  แผนที่ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยสังเขป

  l  แบบแปลนแผนผังสถานที่

  l  รายการสินค้าที่ขอเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 

     l  ใบอนุญาต ฉบับละ 20,000 บาท

     l  ค่าธรรมเนียมรายปี    ฉบับละ   2,000  บาท (ยกเว้นปีแรก)

ระยะเวลาดำเนินการบริการ
7 วันทำการภายหลังจากยื่นคำขอฯ

(รวมเวลาออกตรวจสถานที่ร่วมกับผู้ขออนุญาต)

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ประสงค์จะนำรถยนต์ที่ยังไม่เสียภาษี 
สรรพสามิตไปแสดงจำหน่ายหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายให้ยื่นคำขอ 
อนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายได้ 

  l  แบบคำขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (ภษ.01 - 06)

  l  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือสำเนา 

    สัญญาเช่า

  l  แผนที่ตั้งสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย โดยสังเขป

  l  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตร 

    ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ

  l  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

  l  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ 

    อำนาจ

  l  หลักฐานหนังสือการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

    (ถ้ามี) 

ระยะเวลาดำเนินการบริการ
7 วันทำการ

(รวมเวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขออนุญาต)

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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  สินค้าหรือบริการที่อยู่ในข่ายจะได้รับการคืนภาษีสรรพสามิต ดังนี้  

การคืนภาษีสรรพสามิตกรณีสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร 

    (ภษ. 01 - 28) ก่อนการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

  l  คู่ฉบับใบขนสินค้าขาออก

  l  ใบแสดงรายการและราคาสินค้า

  l  เอกสารการสั่งซื้อสินค้า

  l  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระราคาสินค้า

  l  หลักฐานแสดงการเสียภาษี  ได้แก่  แบบรายการภาษีสรรพสามิต  

    (ภษ.01 - 12)  สำหรับสินค้า  และใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

     การคืนภาษีสรรพสามิตกรณีสินค้าหรือบริการที่กำหนดใน 

     กฎกระทรวงที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดย 

ผ่านส่วนราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 





คู่มือประชาชน

31

     การคืนภาษีสรรพสามิตสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ 

     ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ 

หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูต 

ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภษ. 01 - 35)

  l  บัญชีรายละเอียด ปริมาณ ของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

  l  หลักฐานใบเสร็จรับเงิน

  l  หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อผู้ใช้ในใบเสร็จรับเงิน

 4.2  สินค้าอื่นนอกจากข้อ 4.1 

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภษ. 01 - 35)

  l  ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าซึ่งร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบ 

    อุตสาหกรรมออกให้ผู้ซ้ือและให้ทูตหรือองค์การฯ หรือผู้ได้รับมอบ 

    อำนาจจากคณะทูตหรือองค์การฯ ลงชื่อรับรองและประทับตรา 

    ของสถานทูตหรือองค์การ

  l  ใบรายละเอียดของสินค้าและใบคำนวณภาษี

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

 4.1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
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     การคืนภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ 

     เติมในอากาศยาน หรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส ์

     ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยไปต่างประเทศแล้ว 

     การคืนภาษีสรรพสามิตกรณีสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวง 

     และพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 

     จนใช้การไม่ได้  

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภษ. 01 - 36)

  l  ใบอนุญาตนำน้ำมันไปเติมในอากาศยานหรือเรือซึ่งได้รับการลงชื่อ 

    รับรองจากพนักงานศุลกากร

  l  ใบสรุปรายละเอียดน้ำมันที่ใช้ ชนิด และจำนวน

  l  ใบแสดงรายการและราคาสินค้า ใบกำกับสินค้า (Invoice)

  l  ใบแจ้งการนำน้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ 

    สถานที่เก็บสินค้า

  l  หลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า เช่น Letter of Credit (L/C) 

  l  หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ 

    ซื้อน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากผู้ประกอบการ

  l  หลักฐานแสดงการเสียภาษี เช่น แบบรายการชำระภาษี (ภษ. 01 - 12) 

    ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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  l  แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 

    จนใช้การไม่ได้ (ภษ. 01 - 37)

  l  รายการสนิคา้ทีเ่สยีหายหรอืเสือ่มคณุภาพจนใชก้ารไมไ่ด ้          (ภษ. 01  -  38) 

  l  บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพร้อม 

    เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของปีที่ขอคืนภาษี

  l  สำเนาแบบรายการภาษี (ภษ. 01 - 12) พร้อมรายละเอียดของสินค้า 

    ที่จะขอคืนภาษี  

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 10 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

     ผู้ที่เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควร 

     ต้องเสีย และการเสียภาษีนั้นไม่ใช่เป็นการเสียภาษีตามการ 

     ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  

  l  แบบคำขอรับคืนเงินภาษีสรรพสามิตและดอกเบ้ีย (ภษ. 01 - 41)

  l  สำเนาใบเสร็จการชำระภาษี

  l  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ

  l  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ 

    อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
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ระยะเวลาดำเนินการบริการ
30 วันทำการ

ระยะเวลาดำเนินการบริการ
7 วันทำการ

เมื่อส่งออกเรียบร้อยแล้ว 
และเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง

  สินค้าที่อยู่ในข่ายจะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต มีดังนี้

สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอด 
อากร 

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร  

    (ภษ. 01 - 28)  ก่อนการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

  l  คู่ฉบับใบขนสินค้าขาออก

  l  ใบแสดงรายการและราคาสินค้า

  l  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระราคาสินค้า

  l  เอกสารแสดงการสั่งซื้อสินค้า

  l  หลักประกันค่าภาษี

  l  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

  l  แบบรายการภาษีที่ได้ยื่นไว้

  l  เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีประจำวัน (แบบ ภษ. 03 - 05) (แบบ  

    ภษ. 03 - 06) (แบบ ภษ. 03 - 07)

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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     การขอยกเว้นภาษีสำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
     ที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และพืชผัก  ตามประกาศ 
     กรมสรรพสามิต 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันท่ีนำ
ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม 

  l  ย่ืนคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันท่ีนำ 

    ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและ 

    อุตสาหกรรมตัวสารละลาย (แบบ ภษ. 01 - 45 )

  l  สูตรการผลิต

  l  หลักฐานการสั่งซื้อและขาย

  l  ชนิด และปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดและปริมาณที่จะ 

    ขอยกเว้นภาษี 

  l  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตของผู้ประกอบการ

  l  สูตรการผลิต

  l  กรรมวิธี / ขั้นตอนการผลิต 

  l  ตัวอย่างฉลาก

  l  ตัวอย่างเครื่องดื่ม

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 3 วันทำการ

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 15 วันทำการ

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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     การยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีสินค้าหรือบริการที่กำหนด 

     ในกฎกระทรวงท่ีบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการ 

ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การ 

สาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

     การยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีสินค้าหรือบริการที่กำหนด 

     ในกฎกระทรวงที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล 

โดยผ่านส่วนราชการ ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน 

ท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด   

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร  

    (ภษ. 01 - 28)

  l  แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ภษ. 01 - 33 ก.)

  l  หนังสือขอรับการบริจาคของส่วนราชการหรือองค์การสาธารณากุศล 

    ที่รัฐมนตรีกำหนด

  l  หนังสือแสดงความจำนงการบริจาคของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

  l  เอกสาร หลักฐานการได้รับเงินบริจาคเงินของผู้รับบริจาค

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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     การยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีสินค้าที่จำหน่ายให้แก่  

     ผู้ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ 

สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ 

หรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภษ. 01 - 35)

  l  บัญชีรายละเอียด ปริมาณ ของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

  l  หลักฐานใบเสร็จรับเงิน

  l  หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อผู้ใช้ในใบเสร็จรับเงิน

 6.2  สินค้าอื่นนอกจากข้อ 6.1 

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภษ. 01 - 35)

  l  ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าซึ่งร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบ 

    อุตสาหกรรมออกให้ผู้ซ้ือและให้ทูตหรือองค์การฯ หรือผู้ได้รับมอบ 

    อำนาจจากคณะทูตหรือองค์การฯ ลงชื่อรับรองและประทับตรา 

    ของสถานทูตหรือองค์การ

  l  ใบรายละเอียดของสินค้าและใบคำนวณภาษี

 6.1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
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     การยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

     ท่ีเติมในอากาศยาน หรือเรือท่ีมีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ 

ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยไปต่างประเทศแล้ว 

  l  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภษ. 01 - 36)

  l  ใบอนุญาตนำน้ำมันไปเติมในอากาศยานหรือเรือซึ่งได้รับการลงชื่อ 

    รับรองจากพนักงานศุลกากร

  l  ใบสรุปรายละเอียดน้ำมันที่ใช้ ชนิด และจำนวน

  l  ใบแสดงรายการและราคาสินค้า ใบกำกับสินค้า (Invoice)

  l  ใบแจ้งการนำน้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ 

    สถานที่เก็บสินค้า

  l  หลักฐานท่ีแสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า เช่น Letter of Credit (L/C)

  l  หลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซ้ือ 

    น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากผู้ประกอบการ

  l  หลักฐานแสดงการเสียภาษี เช่น แบบรายการชำระภาษี (ภษ. 01 - 12) 

    ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี

ระยะเวลาดำเนินการบริการ 7 วันทำการ หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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 สินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวงจะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้จะต้อง 

เป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว และมีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วน 

ประกอบในการผลิตสินค้าสรรพสามิตอีก ได้แก่ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ 

เครื่องปรับอากาศ  รถจักรยานยนต์  แบตเตอรี่  และเครื่องดื่ม

  l  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษีเป็นหลักการ

  l  แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าท่ีขอลดหย่อน 

    ภาษี (ภษ. 01 - 29)  พร้อมหลักฐานการเสียภาษีของวัตถุดิบฯ 

  l  โครงสร้างต้นทุน

  l  กรรมวิธีการผลิตสินค้า ปริมาณ ส่วนผสมของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

    ในการผลิตสินค้าต่อหน่วย (สูตรการผลิต)

 เมื่อได้รับอนุมัติการลดหย่อนภาษีแล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จะชำระ

ภาษียื่นแบบรายการภาษี (ภษ. 01 - 12) พร้อมใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีวัตถุดิบโดย 

แนบแบบคำขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 

สินค้า (ภษ. 01 - 30) พร้อมหลักฐานประกอบ คือ

  l  บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ

  l  สำเนาใบเสร็จรับเงินฯ สินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

    ในการผลิตสินค้า
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 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิยื่น 

คำคัดค้านการประเมินภาษีโดยยื่นคัดค้านตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่ออธิบดีหรือ 

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยยื่น 

อุทธรณ์ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 45 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
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 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สามารถติดต่อ 

ขอรับบริการได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ม ี

โรงอุตสาหกรรม  หรือสถานบริการตั้งอยู่  ซึ่งมีสำนักงานสรรพสามิตให้บริการอยู่ทั่ว 

ประเทศ

หน่วยงาน
สำนักงานสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
กรุงเทพมหานคร

 l  พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
(ประกอบด้วย  เขตทวีวัฒนา,  ตลิ่งชัน,
หนองแขม,  บางแค,  ภาษีเจริญ,  บางบอน, 
บางขุนเทียน, จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ, 
บางพลัด,  บางกอกน้อย,  บางกอกใหญ่, 
คลองสาน,  ธนบุรี)

 l  พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
(ประกอบด้วย  เขตพระนคร,  ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย,  สัมพันธวงศ์,  ปทุมวัน,  บางรัก, 
สาทร,  บางคอแหลม,  ยานนาวา)

 l  พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
(ประกอบด้วย  เขตบางซื่อ,  ดุสิต,  ราชเทวี, 
พญาไท,  ดินแดง,  ห้วยขวาง,  วัฒนา, 
คลองเตย,  พระโขนง)

0 2241 5600-19
0 2668 6560-89

0 2241 4767

0 2243 5919
0 2668 6556         
0 2668 6413

0 2668 6424
0 2243 8913
0 2243 0525

0 2668 6602
0 2241 1032

0 2241 4767

0 2668 6414

0 2243 8913
0 2243 0525

0 2668 6603

หมายเลขโทรศัพท์

สายตรง โทรสาร
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1.  ควรตั้งสติ ไม่ตื่นตกใจ

2.  ตะโกน  “ ไฟไหม้ๆ ๆ  ๆ   ช่วยด้วยๆ ๆ  ๆ  “หรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้อื่น 
 ทราบทันที 

3.  รีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด และไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก                      

4.  ห้ามใช้ลิฟท์  ขณะเกิดเพลิงไหม้                       
  
5.  ไม่ควรหนีไฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ที่เป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น  
 ห้องน้ำ เพราะความร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ำมีความร้อนสูงขึ้นจน 
 อาจอันตรายถึงชีวิตได้

6.  หากถูกไฟไหม้ติดตัว อย่าใช้มือตบไฟ ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันที แล้วล้ม 
 ตัวลงที่พื้น กลิ้งตัวไปมาเพื่อดับไฟ 

7.  ถ้าจำเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน้ำจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่งฝ่า 
 ออกไป

8. ช่วยกันติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ  ด่วนที่สุด

ทั้งนี้ จงอย่าลืมว่า สิ่งสำคัญที่สุดของการหนีรอด
จากเหตุไฟไหม้ คือ การมีสติเป็นอันดับแรก  เพราะจะทำให้
คุณสามารถหนีเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรม

ให้ออกมาจากบริเวณดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินขณะมาติดต่อราชการ
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1.  ติดตามประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์   เพื่อให้ทราบสถานการณ์

2.  หนีไปสู่พื้นที่สูงและปลอดภัย

3.  ปิดสะพานไฟฟ้าหลัก (คัตเอ้าท์) และไม่สัมผัสสวิตช์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก

4.  ให้หลีกเลี่ยงจากสายไฟฟ้าที่ตกลงมาสู่พื้น                  
  
5.  ไม่วางกระสอบทรายพิงผนังข้างนอกบ้าน เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันที่อาจ 
 ทำให้ผนังพังทลายได้

6.  ไม่ดื่มน้ำประปาและไม่ดื่มน้ำที่ไหลมาท่วม เพราะจะเป็นอันตราย ให้เก็บ 
 ของมีค่าไว้บนชั้นบนของบ้าน

7.  ช่วยกันติดต่อหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ  ด่วนที่สุด

1.  เก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2.  ติดต่อเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการเพื่อรับทราบข่าวสารความ 
 เคลื่อนไหว

3.  หากจำเป็นต้องขอรับบริการให้ระมัดระวัง   ไม่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่จะ 
 นำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้น

4.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการ                 
  
5.  หากผู้ชุมนุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือทำลายทรัพย์สินของทางราชการ  
  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที

6.  หากได้รับความเสียหายหรือถูกทำร้ายร่างกาย ให้แจ้งขอความช่วยเหลือ 
 จากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการและแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำ 
 วันไว้เป็นหลักฐาน

7.  ช่วยกันติดต่อหน่วยบรรเทาเหตุชุมนุมประท้วง ฯลฯ  ด่วนที่สุด



คู่มือประชาชน

45

ภาคผนวก ก.

ข้อห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่  และการขายสุราและยาสูบ

หมายเหตุ : ประเภทใบอนุญาตสุรา 1 - 7  ดูที่หน้า 11

สุรา

	 1.	 ตามพระราชบัญญัติสุรา	พ.ศ.	2493	และกฎกระทรวง	ว่าด้วยข้อกำหนด 

เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขาย 

สุราประเภทที่	3	ถึงประเภทที่	7		พ.ศ.	2548		ลงวันที่	16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2548 

กำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา		และการขายสุรา		ไว้ดังนี้	

	 1.1	 การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่	3		ถึงประเภทที่		7

	 	 กำหนดไว	ดังนี้

   (1)	 สถานท่ีขายสุราต้องไม่ต้ังอยู่ในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน 

	 	 		 รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน

  	(2)			สถานท่ีขายสุราต้องไม่ต้ังอยู่ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง 

	 	 		 รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

   (3)			สถานท่ีขายสุราต้องไม่ต้ังอยู่ในบริเวณสถานท่ีท่ีเคยถูกส่ังเพิกถอน 

	 	 		 ใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

  	(4)			ผู้ขอรับใบอนุญาตขายสุราต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขาย 

	 	 		 สุรา	เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีฯ

สุรา
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 1.2 การขายสุรา สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่  3

    ถึงประเภทที่ 7 กำหนดไว้  ดังนี้

   (1) ต้องไม่ขายสุราให้แก่เด็กท่ีมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

   (2) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน รวมทั้ง 

    บริเวณต่อเน่ืองติดกับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน

   (3)   ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง รวมท้ังบริเวณ 

    ต่อเนื่องติดกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

   (4)   ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

    ขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

 มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

 (1)  วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

 (2)  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 

  สถานพยาบาล  และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

 (3)  สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร

 (4)  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

 (5)  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 (6)  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน 

  เชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 (7)  สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชน 

  โดยทั่วไป

 (8)  สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะ 

  กรรมการ

	 2.	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		พ.ศ.	2551	กำหนดไว้		
ดังนี้
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 มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน  หรือเวลาที่รัฐมนตร ี

ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ประกาศดังกล่าวจะกำหนด 

เงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ  เท่าที่จำเป็นไว้ด้วยก็ได้

 มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้

  (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

 มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ 

ดังต่อไปนี้

  (1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ

  (2) การเร่ขาย

  (3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย

  (4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน  การแสดง  การให้บริการ 

   การชิงโชค  การชิงรางวัล  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน 

   แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือแก่ผู้นำหีบห่อ หรือสลากหรือสิ่ง 

   อื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ

  (5) โดยแจก  แถม  ให้  หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือ 

   กับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี  หรือแจกจ่าย 

   เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

   หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง 

   การกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่ม 

   แอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม

  (6) โดยวิธีหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ 

   ของคณะกรรมการ
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