
 หน้า   ๑๗๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว 
สําหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การคืนภาษีที่ ได้เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ   
จนใช้การไม่ได้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในวรรคสาม  ของมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว
สําหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย  หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้  โดยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สินค้า”  หมายความว่า  แบตเตอร่ี  เคร่ืองดื่ม  หรือสุรา 
“ผู้ขอคืนภาษี”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรือผู้นําเข้า 
“สรรพสามิตพื้นที่ต้นทาง”  หมายความว่า  สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการของผู้ขอคืนภาษีตั้งอยู่ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ขอคืนภาษีที่ประสงค์จะขอคืนภาษีที่เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย

หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้  ย่ืนคําขอคืนภาษี  ตามแบบ  ภส.  ๐๕-๑๓  ท้ายประกาศนี้  พร้อมแจ้ง
ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้และสถานที่เก็บสินค้า  ต่อสรรพสามิต
พื้นที่พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่กําหนดไว้ในแบบคําขอคืนภาษี  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ต้นทาง 

กรณีการขอคืนภาษีสําหรับเคร่ืองดื่มหรือสุราที่มีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน  หรือสุราที่มี 
แรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี  หรือวัตถุเจือปนอาหาร  หรือสารปนเป้ือนไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา  ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ให้ผู้ขอคืนภาษี  เก็บตัวอย่างเคร่ืองดื่มหรือสุราดังกล่าว  ส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง   
กรมสรรพสามิต  ตรวจวิเคราะห์  โดยให้ระบุวันเดือนปีที่ผลิตหรือรหัสรุ่นที่บรรจุของตัวอย่างเคร่ืองดื่ม
หรือสุรานั้น  เพื่อประกอบการย่ืนคําขอคืนภาษีด้วย 

ข้อ ๓ เม่ือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ต้นทางได้รับคําขอคืนภาษีแล้ว  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน  ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอคืนภาษีแก้ไขเพิ่มเติม   
คําขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถกูต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกําหนด  
ทั้งนี้  ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกําหนดต้องไม่น้อยกว่า  ๗  วัน 
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ในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอและให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เก่ียวข้องต่อสรรพสามิตพื้นที่ต้นทางเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๔ ให้สรรพสามิตพื้นที่ต้นทาง  แจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่  
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต  จํานวน  ๓  ราย  เพื่อตรวจสอบการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ  
เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้  ว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและ  
การพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือไม่ 

ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตามวรรคหนึ่ง  ตรวจสอบการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ 
เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้  หากเห็นว่าถูกต้องและผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะทําลายสินค้า   
ณ  สถานที่ดังกล่าว  ให้แจ้งผู้ขอคืนภาษีให้ทําลายสินค้าตามวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๕  และจัดทําบันทึก
การตรวจสอบสินค้าและบันทึกควบคุมการทําลายสินค้า  เพื่อให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ 
เก็บสินค้าตั้งอยู่เสนอให้สรรพสามิตพื้นที่ต้นทางพิจารณาคืนภาษีต่อไป 

กรณีผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะทําลายสินค้า  ณ  สถานที่อื่น  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต   
ตามวรรคสอง  จัดทําบันทึกการตรวจสอบสินค้า  เพื่อให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่
เสนอให้สรรพสามิตพื้นที่ต้นทางแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่จะทําลายสินค้าตั้งอยู่  แต่งตั้ง  
เจ้าพนักงานสรรพสามิต  จํานวน  ๓  ราย  เพื่อควบคุมการทําลายสินค้า  ตามวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๕  
และจัดทําบันทึกควบคุมการทําลายสินค้า  เพื่อให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทําลายสินค้าตั้งอยู่  
เสนอให้สรรพสามิตพื้นที่ต้นทางพิจารณาคืนภาษีต่อไป 

กรณีผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะส่งสินค้าให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ   
ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปทําลาย  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต   
ตามวรรคหน่ึง  จัดทําบันทึกการตรวจสอบสินค้าจํานวนสองฉบับ  มอบให้ผู้ขอคืนภาษีหนึ่งฉบับ  อีกหนึ่งฉบับ
มอบให้สรรพสามิตพื้นที่ต้นทาง  และให้ผู้ขอคืนภาษีย่ืนหลักฐานการส่งมอบและการทําลายสินค้า   
ซึ่งผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนําไปทําลาย  ต่อสรรพสามิตพื้นที่ต้นทาง  
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการขอคืนภาษีต่อไป 

ข้อ ๕ การทําลายสินค้า  ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ กรณีเคร่ืองดื่มและสุรา 
   (๑) ให้ทุบทําลาย  บดทําลายโดยเคร่ืองจักร  โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
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   (๒) ให้ฝังกลบหรือเผาทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด 

   (๓) ให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ทําลาย 

   (๔) ให้เทออกจากภาชะบรรจุ  เพื่อทิ้งโดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
หรือกรณีสุราให้เทออกจากภาชนะบรรจุภายในโรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อนําไปกลั่นหรือปรับปรุงคุณภาพใหม่ 

   (๕) วิธีการอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่
ทําลายสินค้าตั้งอยู่ 

  ๕.๒ กรณีแบตเตอร่ี   
   (๑) ให้ใช้วิธีตาม  (๑) - (๓)  ของข้อ  ๕.๑ 
   (๒) ให้ผ่าแยกเป็นส่วนๆ  โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) วิธีการอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่

ทําลายสินค้าตั้งอยู่ 
ข้อ ๖ ให้สรรพสามิตพื้นที่ต้นทางพิจารณาคําขอคืนภาษี  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  

บันทึกการตรวจสอบสินค้า  และบันทึกการควบคุมการทําลายสินค้า  เม่ือเห็นว่าถูกต้อง  ให้มีคําสั่ง 
คืนภาษีต่อไป 

ข้อ ๗ การใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับ
สินค้าเคร่ืองดื่ม  แบตเตอร่ี  หรือสุรา  ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้   
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๒๗  หรือพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  แล้วแต่กรณี  
ให้ดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ   

การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าเคร่ืองดื่ม  แบตเตอรี่  
หรือสุรา  ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.  ๒๕๒๗  หรือพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  แล้วแต่กรณี  ซึ่งผู้ขอคืนภาษีได้รับอนุมัติหรืออนุญาต  
จากกรมสรรพสามิตอยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะส้ินสุดไปโดยเง่ือนไข  
หรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์......................................E-mail.................................................................................................................. 
 
2. วัตถุประสงค์ของการย่ืนคําขอคืนภาษี 
2.1 ประสงค์ขอคืนภาษีท่ีได้เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าท่ีพิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ดังนี้ 
 แบตเตอรี่   
     ซ่ึงมีลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพดังนี้  
      เสียหาย         แตกร้าว โดยมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ครบถ้วนและข้ัวแบตเตอรี่ไม่บิดงอ 
                             อ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าแบตเตอร่ีไม่สามารถนําไปใช้งานได้ (ระบุ).................................................................................... 
      เสื่อมคุณภาพ   มีความถ่วงจําเพาะหรือแรงดันกระแสไฟฟ้าสูงหรือตํ่ากว่ามาตรฐานหรือมีสีแผ่นธาตุเปลี่ยนไป 
                             อ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าแบตเตอร่ีไม่สามารถนําไปใช้งานได้ (ระบุ)................................................................................... 
 
 เคร่ืองด่ืม        
 สุรา         
     ซ่ึงมีลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพดังนี้    
      เสียหาย        มีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน 
                            ภาชนะบรรจุเสียหาย โดยแตก ร่ัว บุบ หรือบวม  
                            ฉลากปิดภาชนะเสียหาย หลุด หรือลอก จนไม่สามารถนําไปด่ืมหรือบริโภคหรือออกจําหน่ายได้ 
                            สุรามีแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหารหรือสารปนเปื้อน 
                                ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา 
                            ฉลากปิดภาชนะเสียหาย หลุด หรือลอก จนไม่สามารถนําไปด่ืมหรือบริโภคหรือออกจําหน่ายได้ 
                            อ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถนําไปบริโภคหรือจําหน่ายได้ (ระบุ)................................................................................ 
 
2.2 สินค้าตาม 2.1 เก็บอยู่ ณ สถานท่ี...................................................... เลขท่ี.............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย........................................................ 
      ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................... 
 
2.3 ประสงค์จะทําลายสินค้า โดยวิธี (ระบุ)................................................................................................................................................................. 
      ในวันท่ี...........................ณ สถานท่ี...................................................... เลขท่ี.............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย........................................................ 
      ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................   
 
 

                 กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
             คําขอคืนภาษีท่ีได้เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าท่ีพิสูจน์ได้ว่าเสียหาย 

หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110   
                  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                       

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขรับที่..............................................     
วันเดือนปี............................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ............................. 
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 2.4 ค่าภาษีท่ีขอคืน จํานวน .......................................................................................................บาท  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ที่ ประเภทที ่ รายการสินค้า ภาษีสรรพสามิต  รวมภาษีสรรพสามิต 

อัตราภาษี ภาษีต่อปริมาณสินค้าทัง้หมด บาท สต. 
ช่ือสินคา้ แบบ/

รุ่น/
ดีกรี/
ความ
หวาน 

ขนาด ปริมาณ
สินค้าที่ขอ
คืนภาษี 

ราคา 
ขายปลีก 
แนะนํา 

ไม่รวมภาษี 
มูลคา่เพิม่ 

 

ตาม 
มูลคา่ 

ตาม
ปริมาณ 

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 

             
             
             
             
             
             

รวมภาษี   
3. เอกสารหรือหลักฐาน 
ขอส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี ้

(1) แบบรายการภาษีสรรพสามิต หรือ ใบขนสินค้าขาเข้า  
(2) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต 

     (3) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเคร่ืองด่ืมหรือสุรา กรณีมีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน หรือสุรามีแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี  
         วัตถุเจือปนอาหารหรือสารปนเปื้อน  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา 
4. คํารับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ย่ืนคําขอ 
      (...............................................................) 

                                                                       วัน เดือน ปี................................................................. 
 
5. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต เพ่ือไปตรวจสอบสินค้าและควบคุมการทําลายสินค้า 
   ได้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ เอกสารและหลักฐานแล้วเห็นว่า 
    มีความถูกต้อง เห็นควรแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนท่ี........................................................................ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
    ไม่ถูกต้อง ได้แก่......................................................................................................................................................................................... 
        และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา.........วัน 

 
                                 ลงชื่อ................................................................... 

(....................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................ 

                                                                      วัน เดือน ปี...................................................................... 
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6. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต เพ่ือสั่งคืนค่าภาษี 
   ได้ตรวจสอบคําขอคืนภาษี เอกสารหรือหลักฐาน บันทึกการตรวจสอบสินค้า และ บันทึกควบคุมการทําลายสินค้า 
    มีความถูกต้อง เห็นควรคืนภาษี จํานวน......................................................................................บาท 
    ไม่ถูกต้อง ได้แก่......................................................................................................................................................................................... 
         

 
                                 ลงชื่อ................................................................... 

(....................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................ 

                                                                      วัน เดือน ปี...................................................................... 
 
7. คําสั่งสรรพสามิตพ้ืนท่ีต้นทาง 

 ให้คืนภาษี จํานวน......................................................................บาท 
 ไม่คืนภาษี 

 
ลงชื่อ......................................................................... 
      (......................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................... 

                  วัน เดือน ปี...................................................................... 
 

 


