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ผูเ้ชีย่วชาญดา้นตรวจสอบภายใน 
 

มิถนุายน 2564 



ค ำน ำ 
 

                คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม 
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน ้าตาล  
และสามารถละลายน ้าได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จัดท้าขึ นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ โดยมีเนื อหาประกอบด้วย  
สรุปข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) แนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ     
และกระดาษท้าการในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งตัวอย่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบ     
ในประเด็นที่มีข้อตรวจพบ และรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ทั งนี  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สามารถศึกษาและน้าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตลอดจนท้าให้ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเข้าใจถึงข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่       
กรมสรรพสามิตก้าหนด และน้าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน หรือน้าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 

กระบวนการและขั นตอนการด้าเนินการตามคู่มือเล่มนี  สามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการศึกษาและน้าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตส้าหรับสินค้าอื่น ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้อีกด้วย อันจะส่งผล
ให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์
ต่อกรมสรรพสามิตต่อไปพอดคล้องกับพันธกิจกรมสรรพสามิต ข้อ 1 บริหารการจัดเก็บภาษี เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ข้อ 1 น้านวัตกรรมมาใช้เพ่ือการ
จัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป 
 
                                                                   จันทน์สดุา วงษ์มาลัย 
                                             นกัจัดการงานทัว่ไปช้านาญการพิเศษ รักษาการต้าแหน่ง 

          ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบภายใน 
                                                                      มิถนุายน 2564                                                                      
     
 



สารบัญ 

                                          หน้า 
แนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด  
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสามารถละลายน้ำได้  
(ประเภทท่ี 16.90 (1)) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 1  

1. การตรวจสอบภายใน ด้านการจดทะเบียนสรรพสามิต 1 
2. การตรวจสอบภายใน ด้านการแจ้งราคาขายปลกีแนะนำ 3 
3. การตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจวดัปริมาณน้ำตาลสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  

และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด หรือเครือ่งดื่มเข้มขน้ฯ  
(ประเภทท่ี 16.90 (1)) 5 

4. การตรวจสอบภายใน ด้านการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามติ 6 
5. การตรวจสอบภายใน ด้านการคำนวณภาษีสรรพสามติสินคา้เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  

และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด หรือเครือ่งดื่มเข้มขน้ฯ  
(ประเภทท่ี 16.90 (1))  6 

6. การตรวจสอบภายใน ด้านการยืน่แบบรายการภาษีและการชำระภาษีสรรพสามติ  9 
7. การตรวจสอบภายใน ด้านการรับ-จ่ายแสตมป์เครื่องดื่ม 9 
8. การตรวจสอบภายใน ด้านงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลติ  

การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) และสอบทาน 
จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่นำมาชำระภาษีสรรพสามิต 10 

9. การตรวจสอบภายใน ด้านการยกเวน้ภาษีสรรพสามติหรอืคืนภาษสีรรพสามติ 
สำหรบัสินคา้ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 103 10 
9.1 ตรวจสอบผูข้อใช้สิทธิยกเวน้ภาษีสรรพสามิตหรือคนืภาษีสรรพสามิต 10 
9.2 ตรวจสอบสนิค้าเครื่องดื่มที่ได้รบัสิทธิยกเวน้ภาษีสรรพสามติ 

หรือคนืภาษีสรรพสามิต 10 
9.3 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินค้าออกจาก 

โรงอตุสาหกรรมเพื่อสง่ออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม  
(ตอนที ่2)) 11 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามติสนิค้าส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร กรณนีำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่๒) 13 

9.4 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินค้าไปเกบ็  
ณ สถานที่เกบ็สินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรบัสินค้า 
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)) 14 

 



สารบัญ 

                                           หน้า 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามติสนิค้าส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร กรณนีำสินค้าไปเกบ็ไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า 
เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร สำหรับสนิค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) 17 

9.5 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมเพื่อสง่ออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรับสินค้าผลติภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขม้ข้นฯ  
(สินค้าประเภท 16.90 (1)) 18 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามติสนิค้าส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร กรณนีำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ที่มีลักษณะผง  
เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (สนิค้าประเภท 16.90 (1)) 20 

9.6 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินค้าไปเกบ็ ณ สถานที่ 
เก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรับสินค้าผลติภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขม้ข้นฯ  
(ประเภทท่ี 16.90(1)) 21 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามติ สนิค้าส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร กรณนีำสินค้าไปเกบ็ไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า 
เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร สำหรับผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น 
เครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกลด็ หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ  
(สินค้าประเภท 16.90 (1)) 24 

9.7 การตรวจสอบการขอใช้สิทธิคนืภาษีสรรพสามิต กรณีส่งสินค้าออก 
นอกราชอาณาจกัร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)) 25 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิคืนค่าภาษีสรรพสามติ กรณีส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักร สำหรับสนิค้าเครื่องดืม่ (ตอนที ่2) 27 

9.8 การตรวจสอบการขอใช้สิทธิคนืภาษีสรรพสามิต กรณีส่งสินค้าออก 
นอกราชอาณาจกัร (สำหรับสินค้าผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครือ่งดื่มที่มีลักษณะ 
ผง เกลด็ หรือเครือ่งดืม่เขม้ข้นฯ (ประเภทที ่16.90(1)) 28 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิคืนค่าภาษีสรรพสามติ กรณีส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักร สำหรับผลติภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครือ่งดื่มทีม่ีลักษณะผง  
เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (สนิค้าประเภทที่ 16.90 (1)) 30 

10. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอคนืภาษีสรรพสามิตหรือการยกเว้นภาษ ี
สรรพสามติ สำหรบัสินคา้ทีบ่ริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2) หรือสินค้า 
ที่จำหนา่ยให้แก่ผู้ได้รับเอกสทิธิ์ทางการทตู ตามมาตรา 107 (3) 31 
 



สารบัญ 

                                           หน้า 
- แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามติ/การคนืภาษีสรรพสามิต  
กรณีบริจาค สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 32 

11. การตรวจสอบภายใน ด้านการคืนภาษีสรรพสามติสำหรบัสินคา้เสียหายหรือ 
เสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 110 33 

 - แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิคืนภาษีสรรพสามติ กรณสีินค้าเสียหาย 
หรือเสื่อมคุณภาพ สำหรบัสนิค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 36 

12. การตรวจสอบภายใน ด้านการลดหย่อนและคนืภาษีสรรพสามติ สำหรับสินคา้ 
 ที่ผลิตขึน้จากสนิค้าทีเ่สียภาษีสรรพสามติไว้แลว้ ตามมาตรา 105  

(กรณีนำไปใช้เป็นวัตถดุิบหรอืส่วนประกอบในการผลติสนิค้าสรรพสามติ) 37 
- แผนผังขั้นตอนการลดหย่อนและคนืภาษีสรรพสามิต กรณีนำไปใช้เป็น 
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติสินคา้สรรพสามิต 39 

13. การตรวจสอบภายใน ด้านการยกเวน้ภาษีสรรพสามิต กรณนีำสินค้า 
ไปใช้เปน็วตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการผลิตสนิคา้ที่ตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต  
(ตามมาตรา 106) 40 
- แผนผังขั้นตอนการยกเวน้ภาษีสรรพสามติ กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดบิ 
หรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้สรรพสามิต 42 

14. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธเิสียภาษีสรรพสามติในอตัรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละศนูย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 43 

15. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธเิสียภาษีสรรพสามติในอตัรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละสาม สำหรบัเครื่องดืม่ประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักที่มี 
การเติมสารอาหารหรือสารอื่น 46 

16. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธเิสียภาษีสรรพสามติในอตัรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละสิบ สำหรบัเครื่องดืม่อื่น ๆ ที่มีการเตมิสารอาหารหรอืสารอืน่ 49 

การประเมินความเสีย่งเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 53 
แผนการปฏิบตัิงาน (Engagement Plan) 61 

1. การตรวจสอบภายใน ด้านการจดทะเบียนสรรพสามติ 64 
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แนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลติภัณฑ์ที่ใชเ้ป็นเครือ่งดื่มที่มีลกัษณะผง เกลด็ หรือ 

เครื่องดื่มเข้มข้นทีม่ีสว่นผสมของน้ำตาล และสามารถละลายน้ำได้ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 

 
1. การตรวจสอบภายใน ดา้นการจดทะเบียนสรรพสามิต 

1.1 สอบทานเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนสรรพสามิตของหน่วยงานที่รับจดทะเบียน 
ว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้า ได้มีการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทน 
ใบทะเบียนสรรพสามิตหรือขอย้าย หรือเลิก หรือโอนกิจการ (ตามแบบ ภส.01-01) ณ สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ ท่ีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการนำเข้าตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
โดยสอบทานความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่  

1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)  
2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ 
3) หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ

อำนาจ 
4) ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการนำเข้า 
5) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือ

ยินยอมให้ใช้สถานที่ 
6) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
7) ใบทะเบียนสรรพสามิต (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใบทะเบียนชำรุดในสาระสำคัญ) 
8) หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกให้ (กรณีใบทะเบียนสรรพสามิต

สูญหาย) 
9) บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูปและบัญชีรายการ

ค้างชำระภาษี (กรณีย้ายหรือโอนหรือเลิกกิจการ) 
10) บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอน 

1.2 ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ และลงนามในใบทะเบียนสรรพสามิต 
1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนในกรณีต่าง ๆ  

ว่าหน่วยงานได้มีการตรวจสอบและการปฏิบัติเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ดังนี้ 
1) การยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต 

- กรณีที่มีใบทะเบียนสรรพสามิตอยู่ก่อนแล้ว ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บังคับใช้ (เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2560) โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
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- กรณีที่มีการประกอบอุตสาหกรรมหรือนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรอยู่ก่อน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บังคับใช้ (เริ่มบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2560)  

- กรณี เริ่มประกอบอุตสาหกรรมหรือเริ่มนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
เมื่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใช้บังคับแล้ว ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 
สามสิบวัน ก่อนเริ่มผลิตสินค้าหรือเริ่มนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  

2) กรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ยื่นคําขอรับ       
ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชํารุด           
ในสาระสำคัญหรือการสูญหาย  

3) กรณีจะย้ายโรงอุตสาหกรรมต้องแจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรม ณ สถานที่ที่ได้  
จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

4) กรณีเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้แจ้งต่อสรรพสามิตพ้ืนที่  ณ สถานที่ที่ได้ 
จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกกิจการหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้คืนใบทะเบียน
สรรพสามิตแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่หยุดประกอบกิจการ และผู้รับโอนกิจการต้องยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่
วันรับโอนกิจการ 

5) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก 
ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถึงแก่ความตาย  
ในกรณีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งยกเลิกใบทะเบียน
สรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถึงแก่ความตาย  

1.4 ตรวจสอบการเพิกถอนใบทะเบียนสรรพสามิตของหน่วยงาน กรณีที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ไม่ยื่นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า 
(ตามแบบ ภส.07-04) หรือผู้นําเข้าไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร (ตามแบบ  
ภส.07-03) ติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป ในการนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการยกเลิ กใบทะเบียน
สรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ 

1.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการผ่อนผันการจดทะเบียนสรรพสามิต กรณีที่ผู้นําเข้า
นําสินค้าติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิใช่เพื่อการค้า โดยตรวจสอบจากแบบแจ้งการนำข้อมูลนำเข้าสินค้า 
ซึ่งผู้นำเข้าต้องกรอกรายละเอียดตามแบบที่กรมสรรพสามิตกำหนดให้ครบถ้วน โดยเอกสารดังกล่าว 
ผู้นำเข้าต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในขณะนำเข้า ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ หรือไม่  
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2. การตรวจสอบภายใน ดา้นการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 
2.1 ตรวจสอบว่ามีการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ โดยย่ืนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 

ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ตามแบบ ภส.02 -01) พร้อม
โครงสร้างราคาของสินค้าเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ดังนี้ 

1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำพร้อมโครงสร้าง
ราคาฯ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี  
หรือก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน 

2) กรณีนำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำพร้อม
โครงสร้างราคาฯ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสถานที่ตรวจปล่อยสินค้า
ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี หรือก่อนนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใด
เกิดขึ้นก่อน 

3) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการกรอกข้อมูล เช่น ชื่อผู้เสียภาษี
สรรพสามิต ที่อยู่ ผู้มีอำนาจลงนาม ระบุวันที่มีการจำหน่ายสินค้าจริงในท้องตลาด และรายละเอียด  
ต่าง ๆ (ตามแบบ ภส.02-01) 

2.2 สอบทานการคำนวณโครงสร้างราคา ว่ามีการกำหนดต้นทุนการผลิต ค่าบริหาร
จัดการ และกำไรมาตรฐาน สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ดังนี้  

1) กรณีสินค้าผลิตในประเทศ 
(1) ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต 
(2) ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าที่ได้มาจากการประมาณการของผู้ประกอบ

อุตสาหกรรม ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีเก็บเพ่ิมเพื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่น ค่าภาษีอื่นที่จัดเก็บจากการขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้า 
เป็นต้น 

(3) กำไรมาตรฐาน คือ กำไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมบวกด้วยกำไรจากการ
ขายสินค้าในทุกช่วง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้าในทุกช่วงที่มิใช่ของ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม โดยให้หักต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการจากราคาขายปลีกแนะนำ 

2) กรณีนำเข้า  
(1) ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ราคา ซี.ไอ.เอฟ อากรศุลกากร และค่าใช้จ่ายอื่น  

ที่ใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากร 
(2) ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าที่ได้มาจากการประมาณการของผู้นำเข้า ได้แก่  

ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น ค่าภาษีอื่น 

http://www.excise.go.th/
http://www.excise.go.th/


- 4 - 
 

ที่จัดเก็บจากการขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้า และค่าธรรมเนียม 
ในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร เป็นต้น 

(3) กำไรมาตรฐาน คือ กำไรของผู้นำเข้าบวกด้วยกำไรจากการขายสินค้า ในทุกช่วง 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้าในทุกช่วงที่มิใช่ของผู้นำเข้า โดยให้หัก  
ต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการจากราคาขายปลีกแนะนำ 

2.3 สอบทานการคำนวณโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับกำไรมาตรฐานต้องไม่ติดลบ (ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็น) 

2.4 ตรวจสอบค่าบริหารจัดการต้องมีการแสดงค่าภาษีสรรพสามิต และค่าภาษี  
เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น  

2.5 ตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ว่าได้ใช้วิธีการกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ 
โดยต้องอ้างอิงราคาขายปลีกจากแหล่งที่มา ดังต่อไปนี้ 

1) การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป ได้แก่ 
(1) ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price) 
(2) ราคาขายที่ปรากฏในสื่อทุกประเภทเพ่ือแสดงราคาสินค้า (โบรชัวร์ แคตตาล็อก)  
(3) ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price List)  
(4) ราคาขายที่ ได้แจ้ งไว้กับหน่ วยงานอื่นของรัฐ เช่น กรมการค้ าภายใน 

กรมสรรพากร 
2) การแสดงรายชื่อร้านค้าปลีก (อย่างน้อย 5 ร้านค้า หรือเท่าที่มี)  
ทั้งนี้ให้เลือกวิธีการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง 1) หรือ 2) 

และในกรณีที่เลือก 2) ใด้แนบแผนที่ร้านค้าปลีกพร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของร้านไว้ใน
เอกสารประกอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำด้วยหรือไม่ 

2.6 ตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำ รวมถึงค่าความหวาน (ถ้ามี) ในแบบแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนำ (ตามแบบ ภส.02-01) ว่าข้อมูลตรงกันกับที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีตามแบบ
รายการภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส.03-07) หรือไม่  

2.7 ตรวจสอบค่าความหวาน ในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำว่าตรงกับค่าปริมาณ
น้ำตาลในรายงานผลวิเคราะห์หาค่าปริมาณน้ำตาลหรือไม่ เนื่องจากค่าความหวานเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็น
ฐานในการคำนวณภาษี 

2.8 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (แบบ สบ.5) ฉลากของเครื่องดื่มชนิดนั้น ๆ และผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาล  

2.9 สอบทานความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ เช่น 
ประเภทพิกัดสินค้า ตราสินค้า/ยี่ห้อ ชนิดสินค้า แบบ รุ่น หน่วยนับ ค่าความหวานของสินค้าเครื่องดื่ม
ชนิดนั้น ๆ และราคาขายปลีกแนะนำต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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2.10 เปรียบเทียบราคาขายปลีกแนะนำ ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำกับราคา
ขายปลีกที่สำรวจในท้องตลาดจากระบบสำรวจราคา (SRP) ระบบวิชาการกำหนดมูลค่าว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่  

2.11 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ กรณีผู้นำ
เข้านำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง
สินค้า หรือนำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า โดยตรวจสอบจากแบบแจ้งการนำข้อมูลนำเข้าสินค้า  
ซึ่งผู้นำเข้าต้องกรอกรายละเอียดตามแบบที่กรมสรรพสามิตกำหนดให้ครบถ้วน ทั้งนี้  เอกสารดังกล่าว 
ผู้นำเข้าต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในขณะนำเข้า ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ หรือไม่  

2.12 ตรวจสอบการสำรวจราคาขายปลีกว่าได้สำรวจจากสถานที่ขายสินค้าที่กรมสรรพสามิต
กำหนดไว้หรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

1) ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เช่น The Mall Group, Central Group  
2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) เช่น Big C Supercenter, Tesco Lotus  
3) ร้ านสรรพาหาร (Supermarket) เช่ น  Tops Supermarket, Villa Market  
4) ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น 7-Eleven, Family Mart  
5) ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store)  
6) ร้านขายของชำ หรือร้านโชห่วย (Grocery Store) 
7) ร้านค้าออนไลน์ (Online Store) 
8) ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารในโรงแรม (Restaurant) 

2.13 ตรวจสอบความถี่ของรอบการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าเครื่องดื่มของสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที ่โดยหน่วยงานต้องสำรวจอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การสำรวจราคาเป็นไปตามที่กรมสรรพสามิต
กำหนดไว้หรือไม่ 

 
3. การตรวจสอบภายใน ดา้นการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลติภัณฑ์

ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลกัษณะผง เกลด็ หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 
3.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสินค้าเครื่องดื่มว่าได้ใช้

วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis of AOAC International) หรือ
วิธีที่เทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือไม่ โดยดูจากรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์จากหน่วยงานที่กรมสรรพสามิตกำหนด ตาม ข้อ 3.2  

3.2 หน่วยงานที่ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลต้องเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี้ (เท่านั้น) 
1) กรมสรรพสามิต 
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3) ส่วนราชการหรือสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ

ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 



- 6 - 
 

4) หน่วยงานที่มีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (Good Laboratory Practice/Excise Department : 
GLP/EXD) หรือสูงกว่า และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต 

3.3 การตรวจสอบหน่วยงานที่ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลว่าเป็นส่วนราชการหรือสถาบัน  
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร เพ่ือประกอบการขอขึ้น
ทะเบียนตำรับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ให้ตรวจสอบจากข้อมูลรายชื่อส่วนราชการหรือสถาบัน
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ตามลิงค์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Regulation/file_1.pdf (สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา : ออนไลน์) 
 
4. การตรวจสอบภายใน ดา้นการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต 

4.1 สอบทานจำนวนเงินที่นำมาวางเป็นหลักประกันค่าภาษี ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้โดยคิดจากค่าภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยหกเดือนที่ล่วงมาแล้ว และให้มี
กำหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่สรรพสามิตพ้ืนที่อนุมัติ หรือไม่ 

4.2 สอบทานว่าหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององค์การรัฐบาล 
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร โฉนดที่ดินหรือวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่อธิบดีกำหนดไว้หรือไม่ สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง 
เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) กำหนดวงเงินประกันค่าภาษีไว้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท  

4.3 ตรวจสอบว่าสรรพสามิตพ้ืนที่เป็นผู้อนุมัติการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต
หรือไม่ 

4.4 ตรวจสอบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต ทั้งที่
เป็นเงินสด หนังสือค้ำประกันธนาคาร และทรัพย์สินอื่น ๆ หรือไม่ 

4.5 ตรวจสอบในกรณีเลิกกิจการ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมมารับคืน
หลักประกันค่าภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

4.6 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเลิกกิจการไปแลว้ ให้ตรวจสอบว่ามีเงินค้ำประกนัคา่ภาษี
สรรพสามิตที่ยังไม่ได้จ่ายคืนผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือไม่  
 
5. การตรวจสอบภายใน ดา้นการคำนวณภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลติภัณฑ์

ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลกัษณะผง เกลด็ หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 
5.1 สอบทานการคำนวณภาษีเครื่องดื่มที่เก็บภาษีทั้งในอัตราตามมูลค่าและในอัตราตาม

ปริมาณว่ามีการจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้ 
การคำนวณภาษีเครื่องดื่ม 
อัตราตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ X อัตราภาษตีามมลูค่า (ร้อยละ) 
(การเสียภาษีสินค้าตามมูลคา่ ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะนำ โดยไม่รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม)  
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บวกด้วย  
อัตราภาษีตามปริมาณ = อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาล X ปริมาตรสุทธิ/1,000 

ตัวอยา่งการคำนวณภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม 
1) เครื่องดื่มประเภทน้ำอดัลม 

ตัวอย่าง เครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อ ก. ขนาดกระป๋อง 325 มิลลิลิตร ราคาขายปลีก
แนะนำไม่รวม VAT 13.08 บาท น้ำตาลทั้งหมด 11 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร (อัตราภาษีตามมูลค่า 14% 
อัตราตามปริมาณ 0.50 บาทต่อลิตร) 

วิธีคำนวณ 
(1) ภาระภาษีตามปริมาณ 
น้ำตาล 11 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษีตามค่าความหวาน 0.50 บาทต่อลิตร 

= 0.50 X (325/1,000) 
= 0.16 บาท 

(2) ภาระภาษีตามมูลค่า 
= 13.08 X (14/100) 
= 1.83 บาท 

(3) คำนวณภาษีสรรพสามิต 
= 0.16 + 1.83 = 1.99 บาทต่อ 1 กระป๋อง 

(4) คำนวณภาษีสรรพสามิตเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 
= 1.99 X (10/100) 
= 0.20 บาทต่อ 1 กระป๋อง 

หมายเหตุ ผู้เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับ
สินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี  

2) เครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นผง เกล็ด 
ตัวอย่าง กาแฟ ทรีอินวัน ยี่ห้อ เอ ในการชงแต่ละครั้งมีปริมาณน้ำตาลสุทธิ 12 กรัม 

ต่อน้ำหนัก 17.5 กรัม (น้ำหนักน้ำตาลเป็นปริมาณที่ได้จากผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ) ปริมาตรน้ำ
ผสมตามฉลากแนะนำ 130 มิลลิลิตร 

สูตรคำนวณ ภาษีสรรพสามิต = ภาษีตามปริมาณ (อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาล 
(บาท) คูณ ปริมาตรสุทธิหน่วยเป็นลิตร) 

วิธีการคำนวณ 
(1) ปริมาตรน้ำผสมตามฉลากแนะนำ (มิลลิลิตร) เท่ากับ 130 มิลลิลิตร 
(2) ปริมาตรของเครื่องดื่มชนิดผง ขนาด 17.5 กรัม เมื่อละลายแล้วที่ปริมาณน้ำ 

130 มิลลิลิตร จะตรวจวัดปริมาตรได้เท่ากับ 136 มิลลิลิตร (จากห้องปฏิบัติการ) 
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(3) ปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อปริมาตรสุทธิเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร เท่ากับ 8.82 
กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (12 กรัม x (100 มิลลิลิตร/136 มิลลิลิตร)) อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน
เท่ากับ 0.3 บาทต่อลิตร 

(4) ภาษีสรรพสามิตต่อภาชนะ เท่ากับ 0.0408 บาทต่อซอง 
= 0.3 บาท x (136 มิลลิลติร/1,000 มิลลิลิตร) 

(5) คำนวณภาษีสรรพสามิตเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
= 0.0408 x (10/100) 
= 0.00408 บาทต่อซอง 

หมายเหตุ ผู้เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับ
สินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละสิบของภาษี  

3) เครื่องดื่มเข้มข้น 
ตัวอย่าง เครื่องดื่มเข้มข้นกลิ่นสละ ย่ีห้อ บี ปริมาณต่อหน่วยบริโภค 40 มิลลิลิตร  

มีน้ำตาล 34 กรัม (น้ำหนักน้ำตาลเป็นปริมาณที่ได้จากผลการทดสอบ) โดยจำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด
ประมาณ 18 หน่วย วิธีการผสมตามฉลากแนะนำ ผสมน้ำหวาน 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วน (ข้อมูลตามฉลาก) 

วิธีการคำนวณ  
(1) ปริมาณสุทธิเครื่องดื่มที่ผสมน้ำต่อหน่วยบริโภค (40 มิลลิลิตร + 160 

มิลลิลิตร) เท่ากับ 200 มิลลิลิตร 
(2) ปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อปริมาตรสุทธิเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตรเท่ากับ 17 กรัม

ต่อ 100 มิลลิลิตร (34 กรัม x (100 มิลลิลิตร/200 มิลลิลิตร)) อัตราภาษีตามปริมาณความหวานเท่ากับ 
1 บาทต่อลิตร 

(3) ภาษีสรรพสามิตต่อภาชนะ เท่ากับ 3.60 บาทต่อขวด 
= [( 40 มิลลิลิตร + 160 มิลลิลิตร) / 1,000 มิลลิลิตร] x 1 บาท 
= 0.20 บาท x 18 หน่วยบริโภค 

(4) คำนวณภาษีสรรพสามิตเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
= 3.60 x (10/100) 
= 0.36 บาทต่อขวด 

หมายเหตุ ผู้เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับ
สินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี  

5.2 สอบทานอัตราภาษีที่ใช้คำนวณในการชำระภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ประเภท 02.01 - 
02.04 และเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด เครื่องดื่มเข้มข้น ประเภทท่ี 16.90 (1) ว่าถูกต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ลงวันที่  
31 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 8 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 หรือไม่ 
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5.3 สอบทานราคาขายปลีกแนะนำที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีว่าตรงกันกับ
ราคาขายปลีกแนะนำตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ตามแบบ ภส. 02-01) ที่ได้ยื่นไว้และเป็น
ปัจจุบันหรือไม่  

5.4 สอบทานปริมาณสินค้าเครื่องดื่มที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยเปรียบเทียบ
กับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดสินค้าคงเหลือ (ตามแบบ  
ภส. 07-04) กรณีผลิตในราชอาณาจักร หรือบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ  
ภส. 07-03 (กรณีนำเข้า) ทั้งในอัตราตามมูลค่าและอัตราตามปริมาณว่าถูกต้องหรือไม่  

 
6. การตรวจสอบภายใน ดา้นการยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษสีรรพสามิต 

6.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพ่ิม
เพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นในแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส.03-07) โดยการทดสอบการคำนวณ 
ค่าภาษี และเปรียบเทียบกับใบเสร็จรับเงิน  

6.2 ตรวจสอบการยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส.03 -07 ว่าเป็นการ
ชำระภาษีก่อนนำเครื่องดื่มออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือยื่นชำระภาษีได้ภายในวันที่สิบห้าของเดือน
ถัดไป (กรณีวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต) 

6.3 สอบทานการกรอกรายละเอียดในแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส.03-07) ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โรงอุตสาหกรรม ประเภทพิกัด 
ตราสินค้า/ยี่ห้อ ค่าความหวาน ขนาดภาชนะบรรจุ ปริมาณสินค้าที่เสียภาษี ราคาขายปลีกแนะนำ  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

6.4 เปรียบเทียบปริมาณเครื่องดื่มที่ชำระภาษีในแบบรายการภาษีสรรพสามิต  
(แบบ ภส.03-07) กับปริมาณเครื่องดื่มที่จำหน่ายและใช้ในโรงอุตสาหกรรมในงบเดือนแสดงรายการ
เกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ว่ามีปริมาณ
ตรงกันหรือไม่ 

6.5 สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับแบบรายการภาษีว่ามีการสอบทานแบบรายการภาษี
สรรพสามิต (ตามแบบ ภส.03-07) ก่อนรับชำระภาษีหรือไม่ 

6.6 ตรวจสอบในระบบรายการวเิคราะห์ภาษี ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์แบบ
รายการภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส.03-07) ภายหลังจากการรับชำระภาษีสรรพสามิตหรือไม่ 

 
7. การตรวจสอบภายใน ดา้นการรับ-จ่ายแสตมปเ์ครือ่งดื่ม 

7.1 ตรวจสอบว่าการขอเบิกแสตมป์และการขอรับแสตมป์ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและ 
ผู้นำเข้า มีการยื่นคำขอตามแบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม (ตามแบบ ภส.06 -01)  
ทุกครั้งหรือไม่ 

7.2 ตรวจสอบแบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม (ตามแบบ ภส.06-01) 
กับแบบรายการภาษี (ตามแบบ ภส.03-07) ว่าปริมาณเครื่องดื่มที่ชำระภาษีตรงกันหรือไม่ 
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7.3 สอบทานการจัดทำบัญชีคุมการรับ-จ่ายแสตมป์สรรพสามิต (ตามแบบ ส.ส.03-01) 
ว่าได้บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และถูกต้องตรงกันกับคำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม  
(ตามแบบ ภส.06-01) หรือไม่ 

7.4 ตรวจสอบการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาแสตมป์ คณะกรรมการตรวจ
นบัแสตมป์ และเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งฯ ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายแสตมป์และการตรวจนับแสตมป์คงเหลือ 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบเป็นประจำทุกสิ้นเดือนหรือไม่ 

7.5 ตรวจนับแสตมป์ว่ามียอดคงเหลือตรงกับบัญชีคุมการรับ-จ่ายแสตมป์สรรพสามิต 
(ตามแบบ ส.ส.03-01) หรือไม่ 
 
8. การตรวจสอบภายใน ด้านงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอด

คงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) และสอบทานจำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่นำมาชำระภาษี
สรรพสามิต 

8.1 สอบทานการจัดทำงบเดือนฯ ว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ส่งงบเดือนให้สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปหรือไม่ โดยดูจากหลักฐาน 
การลงรับของหน่วยงาน 

8.2 สอบทานการจัดทำงบเดือนฯ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบว่ามีหนังสืออนุญาตจากสรรพสามิตพ้ืนที่หรือไม่ และรูปแบบเป็นไปตาม 
ที่กรมสรรพสามิตกำหนดหรือไม่ 

8.3 สอบทานจำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือจำนวนสินค้า
สำเร็จรูปที่นำไปใช้ภายในโรงอุตสาหกรรม ได้นำไปชำระภาษีสรรพสามิตโดยครบถ้วนหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
กับแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภษ. 03-07) 

 
9. การตรวจสอบภายใน ด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้า 

ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 103 
9.1 ตรวจสอบผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีสรรพสามิต ว่าเป็น 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ซื้อ หรือผู้ที่ได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมนั้น หรือไม่ (กรณีบุคคลอื่นฯ ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร
ให้ใช้วิธีการขอคืนภาษีเท่านั้น)  

9.2 ตรวจสอบสินค้าเครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีสรรพสามิต 
ว่าเป็นสินค้าที่บุคคลตามข้อ 1 เป็นผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ต้องไม่เป็น
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สินค้าที่กำหนดให้ได้รับการลดอัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีในกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไป 
ในเขตปลอดอากรตามมาตรา 1091 และเป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือยังมิได้บริโภค  

9.3 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2))  

1) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส. 05-01) ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

2) ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี ได้ยื่นคำขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือ  
ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และสรรพสามิต
พ้ืนที่ได้พิจารณาอนุมัติการยกเว้นภาษีตามแบบ ภส.05-01 ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่  

3) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมเพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ว่าผู้ส่งออกได้ดำเนินการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ 
นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ส่งออกได้ขอขยาย
ระยะเวลาก่อนครบกำหนดหกสิบวัน และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้อนุมัติแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลา
รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน นับแต่วันนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

4) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งแบบคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส.05-01 และ
เอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ได้แก่ ใบแสดงรายการและราคาสินค้า ใบกำกับสินค้า (Invoice) 
หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. 
excise.go.th กำหนดระยะเวลาภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ส่งออกขอขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนด  
โดยอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวัน ในการดังกล่าว ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือไม่  

5) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารประกอบการขอยกเว้นภาษี
สรรพสามิต สอบทานความสัมพันธ์กันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาทิ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ชื่อเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของสินค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ ราคาขายปลีกแนะนำ 
อัตราภาษีสรรพสามิตทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต เป็นต้น เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 
1 มาตรา 109 รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตตาม

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อความผาสุกของประชาชน ทั้งนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

http://www/
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(1) แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 05-01)  
(2) ใบกำกับสินค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill)  
(3) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำสินค้า 

เข้าไปในเขตปลอดอากร 
(4) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase 

Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน 
(5) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 

(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 

6) สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กัน ของการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. 05-01) ซึ่งผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ได้ส่งแบบคำขอยกเว้นภาษีดังกล่าว ที่ผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
และผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ เรียบร้อยแล้ว และส่งกลับคืนมายัง
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ให้กระทบยอดจำนวนสินค้าเครื่องดื่มและค่าภาษี สรรพสามิต
ระหว่างสินค้าเครื่องดื่มที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เปรียบเทียบกับจำนวน
สินค้าและค่าภาษีสรรพสามิตที่ผู้ส่งออกรับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ และผ่านพิธีการศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว ว่าถูกต้องตรงกันหรอืไม ่และมีจำนวนที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้นำสินค้าที่ขอยกเวน้ภาษี
สรรพสามิตแลว้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ 
(ถ้ามี) มีจำนวนเท่าใด ในการดังกล่าว จะถือว่าสินค้าเครื่องดื่มที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน และมิได้ส่งออกนอกราชอาณจักรฯ ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ณ วันที่ความรับผิด 
ในอันที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย ถ้าตรวจสอบ 
พบประเด็นดังกล่าว ให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการประเมินภาษีพร้อมทั้ง 
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

7) สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษีสรรพสามิตของผู้ส่ งออก  
(แบบรายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) 
ที่ผู้ส่งออกส่งรายงานให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  
เขตปลอดอากร โดยเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 5) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิตสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร 
กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
   แต่ขยายระยะเวลาแล้วรวมไม่เกิน 150 วัน 

 

   ต้องส่งออกนอกราชอาณาจักร 
   ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นำ 
   สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  
   ขยายระยะเวลาได้ แต่รวมแล้ว 
   ไม่เกิน 120 วัน 

กรณียกเว้นภาษี 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ณ โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

ตรวจสอบความถูกต้อง  

อนุมัติ 

นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมส่งออก 

เมื่อส่งออกแล้ว  

ใหผู้้ส่งออกส่งแบบ ภส. 05-01  

ซึ่งรับรองการส่งออกแล้ว พร้อมหลักฐาน 

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  

โรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 
 

ยื่นแบบ ภส. 05-01   
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9.4 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินค้าไปเกบ็ ณ สถานที่เก็บสินค้า 
เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนท่ี 2)) 

1) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส. 05-01/1) ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

2) ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี ได้ยื่นคำขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือ 
ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และสรรพสามิต
พ้ืนที่ได้พิจารณาอนุมัติการยกเว้นภาษีตามแบบ ภส. 05-01/1 ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่  

3) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งแบบ ภส.05-01/1 ซึ่งผู้ส่งออกรับรองการ
รับสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการนำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และหลักฐานการนำสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บ ต่อสรรพสามิต
พ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี  กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกขอขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรือไม่             
และสรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกิน      
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

4) ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บ ผู้ส่งออกได้ยื่นแบบ ภส.05-01/2  
ณ สำนักงานสรรพสามิตในท้องที่ที่สถานที่เก็บตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่ เก็บตั้งอยู่หรือไม่ และ
ตรวจสอบจำนวนสินค้าเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของเครื่องดื่ม และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฎตาม
แบบ ภส.05-01/1 ที่กำกับมากับการขนสินค้านั้น ๆ เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าเครื่องดื่ม ชนิดหรือ
ประเภทของเครื่องดื่ม และรายละเอียดต่าง ๆ ที่รับเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า ตามแบบภส.05-01/2 
ว่าครบถ้วนถูกต้องตรงกัน หรือไม่    

5) ตรวจสอบก่อนจ่ายสินค้าออกจากสถานที่เก็บ เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร          
ผู้ส่งออกแจ้งการจ่ายสินค้า โดยได้ยื่นแบบ ภส.05-01/2 ณ สำนักงานสรรพสามิตในท้องที่ที่สถานที่เก็บ
ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บตั้งอยู่หรือไม่ และตรวจสอบจำนวนสินค้าเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภท
ของเครื่องดื่ม และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ่ายออกจากสถานที่เก็บสินค้าเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร
เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของเครื่องดื่ม และรายละเอียดต่าง ๆ ที่รับเข้าเก็บ 
ณ สถานที่เก็บสินค้า และเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของเครื่องดื่ม และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่  
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6) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งแบบคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส.05-01/2 
ซึ่ งผู้ส่ งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว  
และเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ได้แก่ ใบแสดงรายการและราคาสินค้า ใบกำกับสินค้า 
(Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ตามข้อ 2) หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th กำหนดระยะเวลาภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี  กรณีมี เหตุจำเป็น ผู้ส่งออกได้ขอขยายระยะเวลา 
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้ว
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

7) สอบทานการบันทึกข้อมูลการรับ - จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ 

8) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลา กรณีนำสินค้าไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอ
การส่งออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งออกได้ดำเนินการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายในหกเดือน 
นับแต่วันนำออกจากโรงอุตสาหกรรม ขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกินหนึ่งปี ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่  

9) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารประกอบการขอยกเว้นภาษี
สรรพสามิต สอบทานความสัมพันธ์กันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาทิ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ชื่อเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของสินค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ อัตราภาษีสรรพสามิต 
จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 05-01/1) 
(2) แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า     

(แบบ ภส.05-01/2)  
(2) หลักฐานการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(3) หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า  
(4) ใบกำกับสินค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill) 
(5) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำสินค้าเข้า

ไปในเขตปลอดอากร 
(6) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order 

หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน 
(7) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 

(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 
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10) สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กัน ของการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. 05-01/1) และการบันทึกข้อมูลตามแบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า      
ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า (แบบ ภส.05-01/2) ซึ่งผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ได้ส่งแบบคำขอฯ ดังกล่าวที่ผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรและผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ เรียบร้อยแล้ว และส่งกลับคืนมายัง
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ให้กระทบยอดจำนวนสินค้าเครื่องดื่มและค่าภาษีสรรพสามิต
ระหว่างสินค้าเครื่องดื่มที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เปรียบเทียบกับจำนวน
สินค้าและค่าภาษีสรรพสามิตที่ผู้ส่งออกรับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ และผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว
ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ มีจำนวนที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้นำสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนและมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ (ถ้ามี)  มีจำนวน
เท่าใด ในการดังกล่าว จะถือว่าสินค้าเครือ่งดืม่ที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และ
มิได้ส่งออกนอกราชอาณจักรต้องเสียภาษีสรรพสามิต ณ วันที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี
สรรพสามิตเกิดขึ้น พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย ถ้าตรวจสอบพบประเด็นดังกล่าวให้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการประเมินภาษีพร้อมทั้งเบี้ยป รับและเงินเพ่ิม
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

11) สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษีสรรพสามิตของผู้ ส่งออก  
(แบบรายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) 
ที่ผู้ส่งออกส่งรายงานให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร โดยเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 9) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิตสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร 
กรณีน าสินค้าไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ส าหรับสินค้าเครื่องด่ืม (ตอนที่ ๒) 
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9.5 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่ มีลักษณะผง เกล็ด หรือ
เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (สินค้าประเภท 16.90 (1)) 

1) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส. 05-01 (ก)) ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยทำได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอเท่านั้น  

การอนุมัติของสรรพสามิตพ้ืนที่ จึงมีผลเป็นการยกเว้นภาษีสรรพสามิตภายใน
ระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ดังนั้น หากสินค้าที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นภาษีแล้ว มีจำนวนที่มิได้
นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ จะถือว่าสินค้าดังกล่าวสิ้นผลในการยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต ให้ตรวจสอบว่าระยะเวลาในการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ และตรวจสอบ 
กรณีที่มีสินค้าท่ีมิได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ สรรพสามิตพ้ืนที่ได้ 
บันทึกจำนวนสินค้าที่สิ้นผล ในแบบคำขอยกเว้นภาษี (แบบ ภส. 05-01 (ก)) ตอนส่วนท้ายของแบบ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ การดำเนินการของผู้ส่งออกเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือไม่  

2) ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี ได้ยื่นคำขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่  
ณ สำนักงานสรรพสามติพ้ืนทีแ่หง่ท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่น
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และสรรพสามิต
พ้ืนที่ได้พิจารณาอนุมัติการยกเว้นภาษีตามแบบ ภส. 05-01 (ก) ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่  

3) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาของการส่งสำเนาแบบคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ  
ภส.05-01 (ก) และเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ได้แก่ ใบแสดงรายการและราคาสินค้า 
ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th กำหนดระยะเวลาภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ส่ งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกได้ขอขยาย
ระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติแล้วหรือไม่ การขยาย
ระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือครบจำนวนที่ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีฯ  
ตามแบบ ภส.05-01 (ก) แล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบคำขอยกเว้นภาษีดังกล่าว ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้รับ 
คำขอตามข้อ 2) ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th กำหนดระยะเวลาภายใน 
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เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี  
กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกขอขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณา
อนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ในการดังกล่าว  
ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

4) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารประกอบการขอยกเว้นภาษี
สรรพสามิต สอบทานความสัมพันธ์กันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาทิ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของสินค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ 
อัตราภาษีสรรพสามิต จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 05-01 (ก))  
(2) ใบกำกับสินค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill)  
(3) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำสินค้า 

เข้าไปในเขตปลอดอากร 
(4) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase 

Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน 
(5) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 

(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 

5) สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กัน ของการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. 05-01 (ก)) ซึ่งผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากร ได้ส่งแบบคำขอยกเว้นภาษีดังกล่าว ที่ผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
และผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ เรียบร้อยแล้ว และส่งกลับคืนมายัง
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ให้กระทบยอดจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มและ 
ค่าภาษสีรรพสามิตระหวา่งสินคา้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครื่องดื่มทีน่ำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าและค่าภาษีสรรพสามิตที่ผู้ส่งออกรับรองการส่งออกนอก
ราชอาณาจักรฯ และผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ และมีจำนวนที่ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้นำสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตแล้วออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน และมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ (ถ้ามี) มีจำนวนเท่าใด ในการดังกล่าว  
จะถือว่าสินค้าเครื่องดื่มที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และมิได้ส่งออกนอก 
ราชอาณจักรฯ ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ณ วันที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ถ้าตรวจสอบพบประเดน็ดงักล่าว ให้ตรวจสอบการปฏิบตังิาน
ของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการประเมินภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

6) สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษีสรรพสามิตของผู้ส่ งออก  
(แบบรายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) 



- 20 - 
 

ที่ผู้ส่งออกส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 4) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  
 

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร 
กรณีน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องด่ืมที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องด่ืมเข้มข้นฯ 
(สินค้าประเภท 16.90 (1)) 
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9.6 การตรวจสอบการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินค้าไปเกบ็ ณ สถานที่เก็บสินค้า 
เพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1))  

1) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส. 05-01/1(ก)) ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

2) ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี ได้ยื่นคำขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือ 
ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บ ไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และ
สรรพสามิตพ้ืนที่ได้พิจารณาอนุมัติการยกเว้นภาษีตามแบบ ภส. 05-01/1(ก) ก่อนนำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่  

3) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาของการส่งสำเนาแบบ ภส.05 -01/1(ก)               
ซึ่งผู้ส่งออกรับรองการรับสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้าพร้อมหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการนำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และหลักฐานการนำสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บ                
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก                  
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกได้ขอขยายระยะเวลา
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ และสรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลา
รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวนั นับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณี  

และเมื่ อครบกำหนดระยะ เวลาหรือครบจำนวนที่ ได้ รับอนุ มัติ ตามแบบ  
ภส.05-01/1(ก) แล้ว ผู้ส่งออกต้องส่งแบบคำขอดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ส่งออกได้ขอขยายระยะเวลา
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ และสรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลา
รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวนั นับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณี ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถว้น 
ถูกต้อง หรือไม่  

4) ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บ ผู้ส่งออกได้ยื่นแบบ ภส.05-01/2(ก)  
ณ สำนักงานสรรพสามิตในท้องที่ที่สถานที่เก็บตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่ เก็บตั้งอยู่หรือไม่ และ
ตรวจสอบจำนวนสินคา้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ ชนิดหรือประเภท และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฎ
ตามแบบ ภส.05-01/1(ก) ที่กำกับมากับการขนสินค้านั้น ๆ เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นเครื่องดื่มฯ ชนิดหรือประเภท และรายละเอียดต่าง ๆ ที่รับเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า ตามแบบ 
ภส.05-01/2(ก) ว่าครบถ้วนถูกต้องตรงกัน หรือไม่    
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5) ตรวจสอบก่อนจ่ายสินค้าออกจากสถานที่เก็บ เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร          
ผู้ส่งออกแจ้งการจ่ายสินค้า โดยได้ยื่นแบบ ภส.05-01/2(ก) ณ สำนักงานสรรพสามิตในท้องที่ 
ที่สถานที่เก็บตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. 
excise.go.th ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บตั้งอยู่หรือไม่ และตรวจสอบจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นเครื่องดื่มฯ ชนิดหรือประเภท และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จ่ายออกจากสถานท่ีเก็บสินค้าเพ่ือส่งออก
นอกราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ ชนิดหรือประเภท และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่รับเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บสินค้า และเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นเครื่องดื่มฯ ชนิดหรือประเภทและรายละเอียดต่าง ๆ ที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่  

6) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาของการส่งสำเนาแบบแจ้งการรับจ่ายสินค้ า  
ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามแบบ ภส.05-01/2 (ก) ซึ่งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว และเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ได้แก่ ใบแสดงรายการ
และราคาสินค้า ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น  
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอตามข้อ 2) หรือส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th กำหนดระยะเวลาภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี กรณีมีเหตุจำเป็น  
ผู้ส่งออกได้ขอขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติเรียบร้อย
แล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือครบจำนวนที่ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีฯ ตามแบบ  
ภส.05-01/2(ก) แล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบคำขอดังกล่าวต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้รับคำขอ หรือส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th กำหนดระยะเวลาภายใน 
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี  
กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกได้ขอขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิต
พิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้วหรือไม่  การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไม่ เกิ นหนึ่ งร้อยห้าสิบวัน  
ในการดังกล่าว ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

7) สอบทานการบันทึกข้อมูลการรับ – จ่ายสินค้า ณ สถานที่ เก็บสินค้าเพ่ือรอ 
การส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.05-01/2 (ก) ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ 

8) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลา กรณีนำสินค้าไปเก็บไว้ ณ สถานที่ เก็บสินค้าเพ่ือรอ
การส่งออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งออกได้ดำเนินการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายในหกเดือน    
นับแต่วันนำออกจากโรงอุตสาหกรรม ขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกินหนึ่งปี ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่  

9) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
สอบทานความสัมพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาทิ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดื่ม ชนิด

http://www/
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หรือประเภทของสินคา้ จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ อัตราภาษีสรรพสามิต จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามิต เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 05-01/1 (ก))  
(2) แบบแจ้งการรับจ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้า (แบบ ภส. 05-01/2 (ก)) 
(3) ใบกำกับสินคา้ (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill)  
(4) หลักฐานการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(5) หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า  
(6) ใบกำกับสินค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill) 
(7) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำสินค้าเข้า

ไปในเขตปลอดอากร 
(8) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order 

หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน 
(9) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 

(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 

10) สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กัน ของการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. 05-01/1 (ก)) และการบันทึกข้อมูลตามแบบแจ้งการรับ-จ่าย
สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า (แบบ ภส.05 -01/2 (ก)) ซึ่งผู้ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ได้ส่งแบบคำขอฯ ดังกล่าวที่ผ่านพิธีการศุลกากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ เรียบร้อยแล้ว 
และส่งกลับคืนมายังสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ให้กระทบยอดจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ และค่าภาษีสรรพสามิตระหว่างสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ เป็นเครื่องดื่มฯ ที่นำออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าและค่าภาษีสรรพสามิตที่ผู้ส่งออก
รับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ และผ่านพิธีการศุลกากรแล้วว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ มีจำนวน  
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้นำสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนและมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ (ถ้ามี) มีจำนวนเท่าใด ในการดังกล่าว จะถือว่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ ที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และมิได้ส่งออกนอก
ราชอาณจักรต้องเสียภาษีสรรพสามิต ณ วันที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย ถ้าตรวจสอบพบประเด็นดังกล่าวให้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

11) สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษีสรรพสามิตของผู้ส่งออก  
(แบบรายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) 
ที่ผู้ส่งออกส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 9) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร 
กรณีน าสินค้าไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องด่ืมที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องด่ืมเข้มข้นฯ 

(สินค้าประเภท 16.90 (1)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 25 - 
 

9.7 การตรวจสอบการขอใช้สิทธิคืนภาษีสรรพสามิต กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
(สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)) 

1) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส. 05-01 
ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

2) ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้สิทธิขอคืนภาษี ได้ยื่นคำขอคืนภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า
ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. 
excise.go.th ก่อนนำสินค้าออกจากสถานที่เก็บสินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั้น 
หรือไม่  

3) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งหลักฐานการผ่านพิธีการศลุกากร โดยย่ืนแบบ
คำขอคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส.05-01 พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า เช่น 
ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ตามข้อ 2) หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th ภายใน เก้ าสิบวันนับแต่วันที่ ส่ งสิน ค้ าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือไม่ กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกได้ขอขยายระยะเวลา
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยาย
ระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ในการนี้ ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

4) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมเพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร กรณีขอคืนภาษี ให้ตรวจสอบว่าผู้ส่งออกได้ดำเนินการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่  

5) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารประกอบการขอคืนภาษีสรรพสามิต 
สอบทานความสัมพันธ์กันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดื่ม ชนิด
หรือประเภทของสินค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ อัตราภาษีสรรพสามิต จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามิต เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 05-01)  
(2) ใบกำกับสินค้า (Invoice)/ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill)  
(3) สำเนาแบบรายการภาษีสรรพสามิต แบบ ภส. 03-07 
(4) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต  
(5) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำ

สินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
(6) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase 

Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน 

http://www/
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(7) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 
(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 

6) สอบทานรายงานประจำเดือนการคืนภาษีสรรพสามิตของผู้ส่งออก (แบบรายงาน
ประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ส่งให้
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับ
เอกสารหลักฐานตามข้อ 5) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิคืนค่าภาษีสรรพสามิต กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
ส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
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9.8 การตรวจสอบการขอใช้สิทธิคืนภาษีสรรพสามิต กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
(สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90(1))  

1) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส.05-01 (ก) 
ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

2) ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้สิทธิขอคืนภาษี ได้ยื่นคำขอคืนภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า
ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. 
excise.go.th ก่อนนำสินค้าออกจากสถานที่เก็บสินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั้น 
หรือไม่  

3) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งหลักฐานการผ่านพิธกีารศลุกากร โดยย่ืนแบบ
คำขอคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส.05-01 (ก) พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า เช่น 
ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ตามข้อ 2) หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th ภายใน เก้ าสิบวันนับแต่วันที่ ส่ งสินค้ าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือไม่ กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกขอขยายระยะเวลาก่อน
ครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลา
รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ในการนี้ ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

4) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออก
นอกราชอาณาจักร กรณีขอคืนภาษี ว่าผู้ส่งออกได้ดำเนินการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายใน 
หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้เสียภาษีสรรพสามิต ผู้ส่งออกได้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
หรือไม่  

5) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารประกอบการขอคืนภาษี
สรรพสามิต สอบทานความสัมพันธ์กันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ชื่อเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของสินค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ อัตราภาษีสรรพสามิต 
จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 05-01 (ก))  
(2) ใบกำกับสินค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill)  
(3) สำเนาแบบรายการภาษีสรรพสามิต แบบ ภส. 03-07 
(4) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต  
(5) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำ

สินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
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(6) รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase 
Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน 

(7) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 
(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement 

6) สอบทานรายงานประจำเดือนการคืนภาษีสรรพสามิตของผู้ส่งออก (แบบรายงาน
ประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ส่งให้
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรเปรียบเทียบ
กับเอกสารหลักฐานตามข้อ 5) ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  

7) สอบทานเอกสารประกอบการขออนุมัติสถานที่เก็บสินค้า เพ่ือใช้เก็บสินค้าที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ประกอบด้วยหลักฐาน ดังนี้ 

(1) ชื่อ ที่ตั้ง ของสถานที่เก็บสินค้า 
(2) ชื่อเจ้าของหรือผู้มีอำนาจดำเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 
(3) แบบแปลน แผนผัง ของสถานที่เก็บสินค้า  
(4) หลักฐานแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสินค้าจากเจ้าของหรือผู้มีอำนาจ

ดำเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 
(5) หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทำการตรวจสอบสินค้า 

ตลอดจนบัญชีหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในสถานที่เก็บสินค้าได้ตลอดเวลา จากเจ้าของ
หรือผู้มีอำนาจดำเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิคืนค่าภาษสีรรพสามิต กรณีส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักร 
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ 

(สินค้าประเภทที่ 16.90 (1)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ส่งสนิค้า 
      ออกนอกราชอาณาจักร และ 
  ขยายระยะเวลารวมไม่เกิน 150 วัน 

กรณคีืนภาษี 

ผู้ส่งออก 
 

ยื่นแบบ ภส. 05-01 (ก) 
พร้อมหลักฐาน 

 
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

ที่โรงอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ 

ตรวจสอบความถูกต้อง  

และพิจารณาสั่งอนุมัติบนแบบ 

หมายเหตุ :-      ต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีไว้ 
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10. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอคืนภาษีสรรพสามิตหรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้า 
ที่บริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2) หรือสินค้าที่จำหน่ายให้แกผู่้ไดร้ับเอกสิทธิท์างการทูต ตามมาตรา 
107 (3) 

10.1 สอบทานการบันทึกข้อมูลในคำขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามแบบ  
ภส.๐๕-๐๕ (ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือ (๒)) ว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

10.2 สอบทานการบันทึกข้อมูลในคำขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามแบบ  
ภส.๐๕-๐6 (ตามมาตรา ๑๐๗ (3)) ว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

10.3 กรณีขอยกเว้นภาษีหรือการคืนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือ (๒) 
สำหรับเครื่องดื่มที่บริจาค ให้สอบทานเอกสารหลักฐานการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า ว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้แจ้งการนำสินค้าออกจากสถานที่ดังกล่าว 
ต่อสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่ นตามคำขอฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ นำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการ 
ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดได้ลงลายมือชื่อรับรองการรับหรือการใช้สินค้านั้น กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหลักฐานดังกล่ าวก่อนครบกำหนดระยะเวลาต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอพิจารณาอนุมตัิได้ เมื่อรวมระยะเวลาแล้วไมเ่กินหนึง่รอ้ยย่ีสิบวันนับแตว่นัที่นำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า ในการนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

10.4 กรณีสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต ตามมาตรา ๑๐๗ (3) 
ให้สอบทานเอกสารประกอบการแจ้งการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่คณะทูต
หรือองค์การระหว่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงลายมือชื่อรับรองการรับหรือการใช้
สินค้านั้นต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ว่าดำเนินการแจ้งภายในหกเดือน
นับแต่วันที่จำหน่ายสินค้า กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวก่อนครบกำหนดระยะเวลาต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอพิจารณาอนุมัติได้ เมื่อรวม
ระยะเวลาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จำหน่ายสินค้า ในการนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ดำเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่  

10.5 กรณีตรวจสอบพบว่า สินค้าเครื่องดื่มที่บริจาคหรอืที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์
ทางการฑูตสูญหายหรือขาดจำนวนไปจากที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้
ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยถือว่าความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้น ณ เวลาที่นำสินค้าเครื่องดื่มออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี 
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี / การคืนภาษี กรณีบริจาค 
ส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
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11. การตรวจสอบภายใน ด้านการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ  
 ตามมาตรา 110 

11.1 สอบทานเอกสารหลักฐานจากบันทึกการตรวจสอบเครื่องดื่มของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความเสียหายของเครื่องดื่ม กรณีเสียหายจนใช้การไม่ได้ เช่น สินค้าเครื่องดื่ม
มีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มเสียหายแตก รั่ว บุบหรือบวมไม่เป็นรูปทรง หรือ
ฉลากปิดภาชนะเสียหาย หลุด หรือลอก หรือมีลักษณะความเสียหายอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่ม 
ไม่สามารถนําไปบริโภคหรือจําหน่ายได้ การบันทึกการตรวจสอบความเสียหายดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด หรือไม่  

11.2 สอบทานเอกสารหลักฐานจากบันทึกการตรวจสอบเครื่องดื่มของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความเสียหายของเครื่องดื่ม กรณีสินค้าเครื่องดื่มเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ 
เช่น สินค้าเครื่องดื่มหมดอายุ การบริโภคซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีสีจางลงหรือเข้มขึ้น  
ขุ่น มีตะกอน ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มบวม เป็นรา เป็นสนิม หรือมีของเหลวซึมออกมาจากภาชนะ หรือมี
ลักษณะการเสื่อมคุณภาพอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถนําสินค้าไปบริโภคหรือจําหน่ายได้  
การบันทึกการตรวจสอบความเสียหายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 
หรือไม่  

11.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีเครื่องดื่มที่มีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน  
ผู้ขอคืนภาษีได้เก็บตวัอย่างส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ โดยได้
ระบุวันเดือนปีที่ผลิต หรือรหัสรุ่นที่บรรจุของตัวอย่างเครื่องดื่มประกอบการยื่นคำขอคืนภาษีด้วยหรือไม่  

11.4 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในคำขอคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส. ๐๕-๑๓          
ว่าได้บันทึกข้อมูลพร้อมแจ้งลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของเครื่องดื่มจนใช้การไม่ได้ และแจ้ง
สถานที่เก็บสินค้า พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน ได้แก่ แบบรายการภาษีสรรพสามิต หรือใบขนสินค้า 
ขาเข้า ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่ม กรณีมีวัตถุหรือสารอันตราย 
เจือปน บันทึกการตรวจสอบเครื่องดื่มของเจ้าพนักงานสรรพสามิต และบันทึกควบคุมการทำลายเครื่องดื่ม 
ของเจ้าพนักงานสรรพสามิต เสนอต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทาง ถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ 

เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่ารายละเอียดในคำขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอคืนภาษีแก้ไขเพ่ิมเติมคำขอหรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติม ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือไม่  

หากผู้ยื่นคำขอมิได้ดำเนินการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่
ได้มีหนังสือถึงผู้ขอคืนภาษีสรรพสามิตโดยแจ้งตัดสิทธิการขอคืนภาษีสรรพสามิต เนื่องจากการกระทำ
ดังกล่าวถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ หรือไม่  

11.5 ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์ลักษณะ 
ความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
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1) สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางได้มีหนังสือแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ ท่ี 
สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน ๓ ราย เพ่ือตรวจสอบและพิสูจน์ลักษณะ 
ความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิ 
ขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หรือไม่  

2) กรณีผู้ขอคืนประสงค์จะทำลายสินค้าเครื่องดื่ม ณ สถานที่เก็บ เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 1) ได้แจ้งให้ผู้ขอคืนภาษีทำลายเครื่องดื่มตามวิธีการที่กำหนด และได้จัดทำบันทึก
การตรวจสอบสินค้า ตลอดจนควบคุมการทำลายโดยจัดทำบันทึกควบคุมการทำลายสินค้า เสนอสรรพสามิต
พ้ืนที ่ณ สถานที่เก็บตั้งอยู่ เพื่อเสนอต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางพิจารณาคืนภาษี หรือไม่  

3) กรณีผู้ขอคืนประสงค์จะทำลายสินคา้เครื่องดื่ม ณ สถานที่อื่น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามข้อ 1) ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบสินค้าเสนอสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ 
เพ่ือเสนอสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่ที่ทำลายสินค้าตั้งอยู่ดำเนินการ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน ๓ ราย เพ่ือควบคุมการทำลายสินค้าตามวิธีการที่กำหนด และ
จัดทำบันทึกควบคุมการทำลายสินค้า เสนอให้สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางพิจารณาคืนภาษี การดำเนินการ
ดังกล่าวได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่  

4) กรณีผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะส่งสินค้าให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัด       
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปทำลาย ให้ตรวจสอบว่า 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 1) ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบเครื่องดื่ม และผู้ขอคืน
ภาษีได้ยื่นหลักฐานการส่งมอบและการทำลายเครื่องดื่มให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ
นําไปทำลายต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทาง เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการขอคืนภาษีสรรพสามิต 
การดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่  

11.6 ตรวจสอบว่าการทำลายสินค้าเครื่องดื่มได้ใช้วิธีการใดดังต่อไปนี้ โดยการควบคุม
ของเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือไม่  

๑) ทุบทำลาย บดทำลายโดยเครื่องจักร โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๒) ฝังกลบหรือเผาทำลาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนด 
๓) ให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วซึ่งได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ทำลาย 
๔) เทออกจากภาชะบรรจุเพื่อทิ้ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๕) วิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำลาย

สินค้าตั้งอยู่  
11.7 สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กันของเอกสารหลักฐานประกอบ 

การขอคืนภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกับแบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส.05-13) ได้แก่ 
ประเภทสินค้า (ตามพิกัดในข้อ 2.4 ของแบบคำขอคืนภาษีฯ) ชื่อสินค้า ค่าความหวาน ขนาดภาชนะ



- 35 - 
 

บรรจุ ปริมาณเครื่องดื่มที่ขอคืนภาษี ราคาขายปลีกแนะนำ อัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ และ
จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต แบบรายการภาษีสรรพสามิต
หรือใบขนสินค้าขาเข้า บันทึกการตรวจสอบสินค้าและบันทึกการควบคุมการทำลายสินค้าว่ามีความสัมพันธ์กัน 
และถูกต้องครบถ้วน สรรพสามิตพ้ืนที่มีคำสั่งคืนภาษีให้แก่ผู้ขอคืนภาษีเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิคืนภาษีสรรพสามิต กรณีสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
ส าหรับสินค้าเครื่องด่ืม (ตอนที่ 2)  
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12. การตรวจสอบภายใน ด้านการลดหย่อนและคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้า      
ที่เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว ตามมาตรา 105 (กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ       
ในการผลิตสินค้าสรรพสามิต) 

12.1 ตรวจสอบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตเครื่องดื่มที่ขอลดหย่อนภาษี 
จะต้องไม่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ ดังนั้น ถ้าเป็นสินค้าที่ลดหย่อนภาษีมาแล้ว จะไม่สามารถนำมาขอลดหย่อนภาษีได้อีก       
การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่  

12.2 สอบทานการขอลดหย่อนภาษี ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยื่นแบบ ภส. 05-02 
แสดงรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มก่อนการขอลดหย่อนภาษี โดยให้       
สอบทานประเภทของเครื่องดื่มที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบฯ ชื่อเครื่องดื่ม ขนาดภาชนะบรรจุ รายการ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม (ต่อเครื่องดื่ม 1 หน่วย) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ   
ลงนามในการยื่นคำขอ เป็นต้น ว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้ องครบถ้วนหรือไม่ โดยยื่นแบบคำขอฯ            
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจาก
สรรพสามิตพ้ืนที่ และสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ได้พิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษี ตามแบบ ภส. 05-02 เรียบร้อยแล้ว หรือไม่  

12.3 ตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต 
ปริมาณส่วนผสม จำนวนวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่แจ้งไว้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้
ยื่นแบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ 
ภส. ๐๕-๐๒ ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง หรือไม่  

12.4 สอบทานการบันทึกข้อมูล ในแบบคําขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๓ และแบบรายการภาษี ตามแบบ 
ภส. ๐๓-๐๗ ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยื่นในการลดหย่อนภาษี หรือขอรับคื นเงินภาษี โดยให้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ รายการวัตถุดิบฯ  
ท่ีใช้ในการผลิต ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิต อัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและ
ตามปริมาณ จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหย่อน/จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ขอคืน 
เปรียบเทียบกับแบบรายการภาษีฯ ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นชำระภาษีเพ่ิมเติม หรือกรณีชำระภาษีไว้
เกินให้กรอกจำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ชำระไว้เกินไว้ในแบบรายการภาษีฯ ด้วย สอบทานจำนวน
เงินภาษีสรรพสามิตที่ขอรับคืนในตอนท้ายของคําขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตฯสำหรับวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบภส. ๐๕-๐๓ ว่าถูกต้อง หรือไม่  

12.5 ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณภาษี (ชนิด/ประเภทเครื่องดื่ม ขนาด
ภาชนะบรรจุ อัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ปริมาณเครื่องดื่มที่ผลิตได้ จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามิต)  
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กรณีขอลดหย่อนภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ว่าได้นําจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เสีย
ไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเครื่องดื่ม มาหักออกจาก
จำนวนเงินภาษีท่ีต้องเสียสำหรับสินค้าเครื่องดื่มนั้น จำนวนเงินที่นำมาหักภาษีถูกต้อง หรือไม่  

กรณีขอคืนภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ให้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว
สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องดื่มที่ได้รับการลดหย่อนเกินกว่าจำนวนเงิน
ภาษีที่ต้องเสีย ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจึงจะมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีนั้น  การดำเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือไม่  

12.6 ตรวจสอบอำนาจในการอนุมัติให้ลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ 
คำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภส. 05-03) ว่าเป็น
อำนาจของสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับแบบคำขอการอนุมัติ หรือไม่  

12.7 ตรวจสอบผลใช้บังคับ ในกรณีขอลดหย่อนภาษี มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ 
ลดหย่อนภาษีเป็นต้นไป ส่วนในกรณีขอคืนภาษ ีมีผลตั้งแต่วันที่อนุมัติให้คืนภาษีเป็นต้นไป หรือไม่  
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ขั้นตอนการลดหย่อนและคืนภาษีสรรพสามิต 

กรณีน าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสรรพสามิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* การใช้สิทธิ ยื่นค าขอหักลดหย่อนตามแบบ ภส.05-03 พร้อมแบบ ภส.03-07 
(การรับคืนส่วนต่างให้ระบุจ านวนในแบบ ภส.05-03) 

เงื่อนไข 1. จัดทําบัญชีประจําวันและงบเดือน (ภส.07-01 , ภส.07-02) เก็บไว้เพื่อตรวจ  
ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติลดหย่อนและคืนภาษ ี
3. การลดหย่อนให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นแบบฯ 
4. การขอคืนภาษีให้มีผลตั้งแต่วันอนุมัติให้คืนภาษี  

 

 

 



- 40 - 
 

13. การตรวจสอบภายใน ด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าไปใชเ้ป็นวัตถดุิบหรือส่วนประกอบ  
      ในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 106) 

13.1 ตรวจสอบลักษณะสินค้าเครื่องดื่มที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต และสามารถขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตได้นั้นต้องมีลักษณะดังนี้ 

1) เป็นสินค้าเครื่องดื่มที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ประเภทหรือชนิดเดิม หรืออีกประเภท หรืออีกชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

2) ไม่ใช่สินค้าเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของสินค้าที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎกระทรวงการยกเว้นภาษี สำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560  

3) เป็นสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพ่ือการ
ส่งออก  

13.2 ตรวจสอบกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขารับวัตถุดิบฯ เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้าว่าได้แจ้งสูตรการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิตเรียบร้อยแล้ว หรือไม่  

13.3 ตรวจสอบสถานที่ยื่นแบบคำขอฯ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แห่งท้องที่               
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่หรือสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร
ที่นําเข้า หรือด่านศุลกากรที่มีการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่น
คำขอได้พิจารณาอนุมัติยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส. 05-04 เรียบร้อยแล้ว หรือไม่  

13.4 สอบทานคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ในการผลิตสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๔ พร้อมหลักฐานการประกอบคำขอฯ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต ชื่อสินค้าและชนิด ขนาดภาชนะบรรจุ จำนวนสินค้า ราคาขาย
ปลีกแนะนำ อัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต ระบุข้อมูล 
การจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใดหรือตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่ ที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม และให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจำหน่ายสินค้า  
หนังสือแจ้งสูตรการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นำวัตถุดิบฯ ไปใช้ในการผลิต
สินค้า ว่าบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่  

13.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน (ต้นทาง) สำหรับสินค้าที่ได้รับยกเว้น
ภาษีที่ขนออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของศุลกากร ตามแบบ ภส. 05-04 ซึ่งถือเป็น
ใบกำกับการขนส่งฯ ได้แก่ จำนวนสินค้า จำนวนครั้ งที่ขน เลขที่แบบคำขอยกเว้นภาษีฯ เลขทะเบียน
รถยนต์ ชื่อพนักงานขับรถยนต์ เส้นทางที่ขน ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

กรณีตรวจสอบสินค้าและหรือกรณีตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ได้ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้อง และระบุวันเดือนปีที่ขนสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 
หรือนำออกจากอารักขาของศุลกากร (ในแบบคำขอฯ ข้อ 7) เรียบร้อยแล้วหรือไม่  
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13.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน (ปลายทาง) สำหรับสินค้าที่ได้รับยกเว้น
ภาษีที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม ตามแบบ ภส. 05-04 ซึ่งถือเป็นใบกำกับการขนส่งฯ ได้แก่ วันที่รับสินค้า 
เวลา จำนวนที่รับเข้า จำนวนที่แตกต่างจากต้นทาง กรณีตรวจสอบสินค้าจะต้องตรงกันกับตามที่ขอยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต และหรือกรณีตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรอง 
ความถูกต้อง (ในแบบคำขอฯ ข้อ 8) ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่  

13.7 ตรวจสอบระยะเวลาในการนำสินค้าเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตน จะต้องนําสินค้าที่ผลิตได้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของสินค้าที่นําไปใช้
เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเกิดขึ้น เว้นแต่อธิบดีจะประกาศกำหนดระยะเวลาไว้เป็น
อย่างอื่น และหากไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับสินค้า
ที่มิได้ปฏิบัติตามนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะมี
เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากอธิบดี ให้ขยายระยะเวลาการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน  

13.8 สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กันของข้อมูลตามรายงาน สินค้าที่ขอยกเว้น
ภาษีเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่สำนักงานสรรพสามิตจัดทำขึ้น กระทบยอดกับ
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ตามแบบ ภส. 05-04/2) ซึ่งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้นและส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบจำนวน
วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นภาษีและสินค้าที่ผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบที่ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีและปริมาณ 
การจำหน่ายสินค้า โดยตรวจสอบว่าสินค้าที่จำหน่ายได้นำมาชำระภาษีสรรพสามิต (ตามแบบรายการภาษี  
ภส. 03-07) ครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรือส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 42 - 
 

ขั้นตอนการยกเว้นภาษีสรรพสามิต 

กรณีน าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสรรพสามิต 
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14. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์     
สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 

14.1 สอบทานสถานที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ว่าถูกต้อง 
หรือไม่ ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละศูนย์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้  

14.2 สอบทานกำหนดเวลาในการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละศูนยก์่อนการผลิตในครั้งแรก  

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
ก่อนการนำเข้าในครั้งแรก  

14.3 สอบทานกำหนดเวลาที่ได้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ว่าเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 

1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้  
ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เป็นต้นไป โดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การยื่นคำขอใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และ
ยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส.07 - 04 ที่หน่วยงานได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมว่ามีการผลิต  
การจำหน่าย และนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมภายหลังจากได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละศูนย ์หรือไม่  

2) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละศูนย์ เป็นต้นไป โดยให้ตรวจเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับบัญชีรับจ่าย
สินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 ที่หน่วยงานได้รับจากผู้นำเข้าว่ามีการนำเข้า 
ภายหลังจากได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ หรือไม่  

กรณี ตามข้อ 1) และ 2) ถ้ าไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า และให้ตรวจสอบว่า
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ) รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม หรือไม่  

 14.4 สอบทานกรณีเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษี  
ในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ต้องเป็นเครื่องดืม่ที่มรีายชื่อประเภทเครื่องดืม่และอตัราส่วนผสมที่กำหนด 
ในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และ
น้ำพืชผัก ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 จำนวน 125 รายการ และมีใบรายงานผลการทดสอบอัตรา
ส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก จากกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต ประกอบการ
ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกำหนดหรือไม่  

14.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า 
ต้องแนบประกอบแบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ต่อสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ ซึ่งต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฎบนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ หรือ 
ฝาปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
2) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการนำเข้า 
3) ชื่อเครื่องดื่ม 
4) เครื่องหมายการค้า 
5) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
6) ปริมาตรสุทธิ 
7) วันเดือนปี ที่ผลิตและที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคก่อน 
8) เลขสารบบอาหาร 
ในกรณีส่งเครื่องดื่มออกนอกราชอาณาจักร ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะแสดงชื่อ 

และสถานประกอบการของผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ 1) หรือ ข้อ 2) และจะไม่แสดง 
เลขสารบบอาหารก็ได้ 

14.6 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แนบประกอบในการ
ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ได้แก่ ตัวอย่างเครื่องดื่มที่ส่งกรมสรรพสามิตเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์พร้อมรายละเอียดสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุ 
ไม่เกิน 6 เดือน หลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสารใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียด
อาหาร (สบ.5) ฉลากของเครื่องดื่มชนิดนั้น ๆ เป็นต้น 

14.7 สอบทานความถูกต้องของเลขสารบบอาหาร จากเอกสารหลักฐานใบจดทะเบียน
อาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือผู้นำเข้า ยื่นต่อสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือขออนุมัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เปรียบเทียบกับการสืบค้น 
เลขสารบบอาหารจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์ 
http://164.115. 28.123/FDA_ SEARCH_ ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx (สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา : ออนไลน์) ว่ามีรายละเอียดถูกต้องตรงกัน หรือไม่ ในกรณีที่เครื่องดื่มไม่มี 
เลขสารบบอาหารที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
จะไม่ได้สิทธิในการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ถ้าตรวจพบในกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่า

http://164.0.0.115/
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เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมเบี้ยปรับ หรือเงินเพ่ิมจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

 

 
 
14.8 ตรวจสอบการอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ อนุมัติโดย 

ผู้มีอำนาจอนุมัติ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค หรือไม่  
14.9 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต 

การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ที่หน่วยงานได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
กรณีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุให้แตกต่างไปจากที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตาม
มูลค่าร้อยละศูนย์ไว้เดิม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้มีอำนาจ
อนุมัติทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุเรียบร้อยแล้ว หรือไม่  

14.10 สอบทานการเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มส่งกรมสรรพสามิต เพ่ือทำการตรวจสอบ
คุณภาพ หน่วยงานได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม เพ่ือตรวจวิเคราะห์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
โดยใช้หลักบริหารความเสี่ยง (Risk management) การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่  

14.11 ตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด และไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
หน่วยงานนั้น ๆ ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นำเข้าต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ 
(อตัราตามมูลค่าร้อยละสิบ) รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม หรือไม่  
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15. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม  
สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น 

15.1 สอบทานสถานที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสามว่าถูกต้อง 
หรือไม่ ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสาม ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้  

15.2 สอบทานกำหนดเวลาในการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสามก่อนการผลิตในครั้งแรก  

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสามก่อนการ
นำเข้าในครั้งแรก  

15.3 สอบทานกำหนดเวลาที่ได้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ว่าเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 

1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ 
ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม เป็นต้นไป โดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การยื่นคำขอใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และ
ยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส.07 - 04 ที่หน่วยงานได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมว่ามีการผลิต  
การจำหน่าย และนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมภายหลังจากได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสาม หรือไม่  

2) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละสาม เป็นต้นไป โดยให้ตรวจเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับบัญชีรับจ่าย
สินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 ที่หน่วยงานได้รับจากผู้นำเข้าว่ามีการนำเข้า 
ภายหลังจากได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม หรือไม่  

กรณี ตามข้อ 1) และ 2) ถ้ าไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า และให้ตรวจสอบว่า
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ) รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม หรือไม่  

15.4 สอบทานกรณีเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษี  
ในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมที่กำหนด 
ในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และ
น้ำพืชผัก ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จำนวน 125 รายการ และมีใบรายงานผลการทดสอบอัตรา
ส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก จากกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต ประกอบการ
ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนดหรือไม่  

15.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า 
ต้องแนบประกอบแบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละสามต่อสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ซึ่งต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฎบนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ หรือฝาปิดภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เอกสารแสดงตัวอย่างรายละเอียดที่ปรากฎบนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ 
หรือฝาปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผูป้ระกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(2) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการนำเข้า 
(3) ชื่อเครื่องดื่ม 
(4) เครื่องหมายการค้า 
(5) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
(6) ปริมาตรสทุธิ 
(7) วันเดือนปี ที่ผลิตและที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคก่อน 
(8) เลขสารบบอาหาร 
ในกรณีส่งเครื่องดื่มออกนอกราชอาณาจักร ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะแสดงชื่อ

และสถานประกอบการของผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ (1) หรือ ข้อ (2) และจะไม่แสดง 
เลขสารบบอาหารก็ได้ 

2) รายละเอียดเครื่องดื่มที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และได้จดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหารและได้รับเลขสารบบอาหาร ตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ซึ่งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ต้องยื่นประกอบคำขอใช้สิทธิฯ ต่อสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์  
(2) สารเข้มข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรือสิ่งอื่นนอกจาก (1) – (4) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประกาศกำหนดหรืออนุญาตเพ่ิมเติม  
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15.6 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แนบประกอบในการ
ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ได้แก่ หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน  
6 เดือน หลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสารใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร     
(สบ.5) รวมทั้งเอกสารประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร  
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมวิธีการผลิต สูตรการผลิต ฉลากของเครื่องดื่มชนิดนั้น ๆ 
พร้อมตัวอย่างเครื่องดื่มและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น  

15.7 สอบทานความถูกต้องของเลขสารบบอาหาร จากเอกสารหลักฐานใบจดทะเบียน
อาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ที่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือผู้นำเข้า ยื่นต่อสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือขออนุมัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละสาม เปรียบเทียบกับการสืบค้นเลขสารบบ
อาหารจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์ 
http://164.115. 28.123/FDA_ SEARCH_ ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx (สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา : ออนไลน์) ว่ามีรายละเอียดถูกต้องตรงกัน หรือไม่ ในกรณีที่เครื่องดื่มไม่มี 
เลขสารบบอาหารที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
จะไม่ได้สิทธิในการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ถ้าตรวจพบในกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมเบี้ยปรับ หรือเงินเพ่ิมจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

 

 
 
15.8 ตรวจสอบการอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม อนุมัติโดยผู้มี

อำนาจอนุมัติ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค หรือไม่  

http://164.0.0.115/
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15.9 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต  
การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ที่หน่วยงานได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
กรณีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุให้แตกต่างไปจากที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละสามไว้เดิม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุเรียบร้อยแล้ว หรือไม่  

15.10 สอบทานการเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มส่งกรมสรรพสามิต เพ่ือทำการตรวจสอบ
คุณภาพ หน่วยงานได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม เพ่ือตรวจวิเคราะห์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
โดยใช้หลักบริหารความเสี่ยง (Risk management) การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่  

15.11 ตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด และไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
หน่วยงานนั้น ๆ ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทท่ี 02.03 ของบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตาม
มูลค่าร้อยละสิบ) รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม หรือไม่  

 
16. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 

สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น 
16.1 สอบทานสถานที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบว่าถูกต้อง 

หรือไม่ ดังนี้ 
1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 

ร้อยละสิบ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ  

ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้  
16.2 สอบทานกำหนดเวลาในการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสิบก่อนการผลิตในครั้งแรก  

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบก่อนการ
นำเข้าในครั้งแรก  

16.3 สอบทานกำหนดเวลาที่ได้สิทธเิสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสิบ ว่าเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 

1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้  
ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ เป็นต้นไป  โดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การยื่นคำขอใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และ
ยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส.07 - 04 ที่หน่วยงานได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมว่ามีการผลิต  
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การจำหน่าย และนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมภายหลังจากได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสิบ หรือไม่  

2) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละสิบ เป็นต้นไป โดยให้ตรวจเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับบัญชีรับจ่ายสินค้า
ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 ที่หน่วยงานได้รับจากผู้นำเข้าว่ามีการนำเข้าภายหลังจาก
ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ หรือไม่  

กรณี ตามข้อ 1) และ 2) ถ้ าไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า และให้ตรวจสอบว่า
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.02 ของบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่าร้อยละสิบสี่) รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม หรือไม่  

 16.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า 
ต้องแนบประกอบแบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละสิบต่อสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ซึ่งต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฎบนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ หรือฝาปิดภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ตัวอย่างรายละเอียดที่ปรากฎบนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ หรือฝาปิด
ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(2) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการนำเข้า 
(3) ชื่อเครื่องดื่ม 
(4) เครื่องหมายการค้า 
(5) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
(6) ปริมาตรสุทธิ 
(7) วันเดือนปี ที่ผลิตและที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคก่อน 
(8) เลขสารบบอาหาร 
ในกรณีส่งเครื่องดื่มออกนอกราชอาณาจักร ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะแสดงชื่อ

และสถานประกอบการของผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ (1) หรือ ข้อ (2) และจะไม่แสดง 
เลขสารบบอาหารก็ได้ 

2) รายละเอียดเครื่องดื่มที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งและ
ได้รับเลขสารบบอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าต้องยื่นประกอบคำขอฯ ต่อสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์  
(2) สารเข้มข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 
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(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรือสิ่งอื่นนอกจาก (1) – (4) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประกาศกำหนดหรืออนุญาตเพ่ิมเติม และเป็ นเครื่องดื่มที่ ไม่มีการเติมหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้มี  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดื่ม 

16.5 สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แนบประกอบในการ
ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ ได้แก่ หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน  
หกเดือน หลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสารใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร     
(สบ.5) รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร ได้แก่  
สบ. 5-1 สบ. 5-2 สบ. 5-3 สบ. 5-4 หรือสบ. 5-5 แล้วแต่กรณี จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมวิธีการผลิต สูตรการผลิต ฉลากของเครื่องดื่มชนิดนั้น ๆ พร้อมตัวอย่างเครื่องดื่มและวัตถุดิบที่ใช้ 
ในการผลิต เป็นต้น  

16.6 สอบทานความถูกต้องของเลขสารบบอาหาร จากเอกสารหลักฐานใบจดทะเบียน
อาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือผู้นำเข้า ยื่นต่อสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อขออนุมัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบ เปรียบเทียบกับการสืบค้นเลขสารบบ
อาหารจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์ 
http://164.115. 28.123/FDA_ SEARCH_ ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx (สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา : ออนไลน์) ว่ามีรายละเอียดถูกต้องตรงกัน หรือไม่ ในกรณีที่เครื่องดื่มไม่มี 
เลขสารบบอาหารที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
จะไม่ได้สิทธิในการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ ถ้าตรวจพบในกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมเบี้ยปรับ หรือเงินเพ่ิมจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

 

 

http://164.0.0.115/
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16.7 ตรวจสอบการอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ อนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
อนุมัติ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค หรือไม่  

16.8 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต  
การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ที่หน่วยงานได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
กรณีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุให้แตกต่างไปจากที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละสิบไว้เดิม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุเรียบร้อยแล้ว หรือไม่  

16.9 สอบทานการเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มส่งกรมสรรพสามิต เพ่ือทำการตรวจสอบ
คุณภาพ หน่วยงานได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม เพ่ือตรวจวิเคราะห์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
โดยใช้หลักบริหารความเสี่ยง (Risk management) การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม่  

16.10 ตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด และไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
หน่วยงานนั้น ๆ ได้ดำเนินการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ต้องเสียภาษีตามอตัราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.02 ของบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่า
ร้อยละสิบสี)่ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม หรือไม่  
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การประเมินความเสีย่งเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนหรือกระบวนงานที่ต้อง
ดำเนินการก่อนการวางแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (Engagement Plan) สำหรับงาน
ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) การประเมินความเสี่ยง
ของแต่ละกระบวนงาน มีความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการจดทะเบียนสรรพสามิต 
1) เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  

ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ได้แก่ (1) หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้เกิน 6 เดือน อาจส่งผลให้กรรมการของบริษัท หรือหุ้นส่วน
ของห้างหุ้นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอหมดอายุ  
ไม่สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกรรมได้ (3) หนังสือมอบอำนาจ ไม่มีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจ  
หรือบุคคลที่มอบอำนาจไม่มีอำนาจ หรือไม่ได้แนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ
ผู้รับมอบอำนาจ (4) เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำหนด 

2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน ย้าย เลิก 
หรือโอนกิจการ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36  มาตรา 37 และ
มาตรา 38 ซึ่งตามกฎหมายกำหนดบทกำหนดโทษไว้ ตามมาตรา 184 โดยกำหนดให้การไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 
38 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

2. ความเสี่ยงด้านการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 
1) การบันทึกข้อมูลในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ตามแบบ ภส.02-01) 

ได้แก่ ประเภทพิกัดสินค้า ตราสินค้า/ยี่ห้อ ชนิดสินค้า ขนาดภาชนะบรรจุ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และ
ไม่ได้ระบุวันที่มีการจำหน่ายสินค้าจริงในท้องตลาด รวมถึงการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำเป็นราคา     
ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

2) การคำนวณโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าเครื่องดื่ม ได้แก่ ต้นทุน
การผลิต ค่าบริหารจัดการ และกำไรมาตรฐาน ไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจาก           
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย 

4) การแจ้งค่าความหวานในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ไม่ตรงกับค่าปริมาณ
น้ำตาลในรายงานผลการวเิคราะห์หาค่าปริมาณน้ำตาล ส่งผลให้การยื่นแบบรายการและรับชำระภาษี
สรรพสามิตไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งเกิดได้ทั้งปัจจัยภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับแบบไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องในเบื้องต้น ก่อนการรับแบบฯ และปัจจัยภายนอก คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม       
กรอกข้อมูลผิดพลาด คลาดเคลื่อน 

5) การสำรวจราคาขายปลีกสินค้าเครื่องดื่มของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ไม่ได้
สำรวจจากสถานที่ขายสินค้าที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
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ร้านสรรพาหาร ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง ร้านขายของชำ หรือร้านโชห่วย ร้านค้า
ออนไลน์ ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารในโรงแรม เป็นต้น ส่งผลให้กรมสรรพสามิตไม่สามารถ 
หาราคาฐานนิยมที่ถูกต้องจากสินค้าแต่ละประเภทได้ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ  
ในกรณีทีร่าคาสินค้าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  

6) เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปรียบเทียบราคาขายปลีกแนะนำจากแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะนำ โดยเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกที่สำรวจในท้องตลาดจากระบบสำรวจราคา (SRP) เพื่อดู
ความสอดคล้องของราคา หากมีการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำต่ำกว่าราคาฐานนิยมที่คำนวณได้จาก
ระบบสำรวจราคา (SRP) จะส่งผลให้ฐานในการคำนวณภาษีต่ำ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ไม่ครบถ้วน ซึ่งในกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบต้องแจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
แจ้งราคาขายปลีกแนะนำใหม่ให้ถูกต้อง เนื่องจากราคาขายปลีกแนะนำถือเป็นฐานในการคำนวณ
ภาษีสรรพสามิต ถ้าราคาขายปลีกแนะนำต่ำจะส่งผลต่อภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้ต่ำไปด้วย 

3. ความเสี่ยงด้านการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล 
1) การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลไม่ได้ใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน AOAC 

(Official Methods of Analysis of AOAC International) หรือวิธีที่เทียบเท่าที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

2) การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลไม่ได้ใช้หน่วยงานที่ตรวจวัดและรับรองผล       
การวิเคราะห์ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา           
ส่วนราชการหรือสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์ 
และหน่วยงานที่มีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ของกรมสรรพสามิต (Good Laboratory Practice/Excise Department : GLP/EXD) หรือสูงกว่า 
และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต 

4. ความเสี่ยงด้านการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต 
1) การคำนวณวงเงินที่นำมาวางเป็นหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต ไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนด คือ ไม่ได้คิดจากค่าภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยหกเดือน            
ที่ล่วงมาแล้ว และวงเงินหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิตเกินกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่สรรพสามิตพ้ืนที่
อนุมัติ 

2) ผู้อนุมัติการวางหลักประกันค่าภาษสีรรพสามิตไม่ใชส่รรพสามิตพ้ืนที่ (ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ) 

3) เจ้ าหน้ าที่ ไม่ สามารถตรวจสอบความถู กต้ องเกี่ ยวกั บ รายละเอี ยด 
การวางหลักประกันได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทหลักประกัน จำนวนเงินท่ี 
วางหลักประกัน ระยะเวลาการวางหลักประกัน เนื่องจากไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันค่าภาษี
สรรพสามิต  

4) เจ้าหน้าที่ไม่ได้คืนหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม           
ท่ีเลิกกิจการไปแล้ว ซึ่งไม่มีภาษีสรรพสามิตค้างชำระแล้ว ส่งผลให้บัญชีเงินรับฝากอื่นในรายงาน 
ทางการเงินของกรมสรรพสามิตไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน  
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5. ความเสี่ยงด้านการรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีสรรพสามิต 
1) การคำนวณภาษีสรรพสามิตผิดพลาด คลาดเคลื่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับ

แบบรายการภาษีสรรพสามิต ไม่ได้สอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณในเบื้องต้น 
ก่อนการรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

2) ฐานในการคำนวณภาษี ประกอบด้วย ราคาขายปลีกแนะนำ ปริมาณสินค้า 
ที่นำมาชำระภาษี และอัตราภาษีสรรพสามิตทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ไม่ถูกต้อง เนื่องมาจาก 
ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมมีสินค้าหลากหลายชนิด/ประเภท  ขนาดภาชนะบรรจุที่มีความหลากหลาย และ
มีค่าความหวานที่แตกต่างกันตามชนิด/ประเภทของเครื่องดื่ม อาจทำให้ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง   
จึงเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ในการกรอกข้อมูลในการคำนวณภาษีสรรพสามิตเพื่อใช้ในการ     
ยื่นแบบรายการและชำระภาษีสรรพสามิต เนื่องจากข้ อมูลในการชำระภาษีสรรพสามิตมีจำนวน
ค่อนข้างมาก  

3) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ได้ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส.03-07) ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (ก่อนความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ตามกฎหมาย) ซึ่งการลดความเสี่ยงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการรับชำระ
ภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และ
ยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นต่อหน่วยงาน   

4) ปริมาณสินค้าเครื่องดื่มในแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส.03-07) 
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นชำระภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ไม่ถูกต้องตรงกัน 
ส่งผลให้การชำระภาษีสรรพสามิตผิดพลาด คลาดเคลื่อน 

6. ความเสี่ยงด้านการรับ-จ่ายแสตมป์เครื่องดื่ม 
1) ปริมาณเครื่องดื่มในแบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต (ตามแบบ ภส.06-01) 

กับการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส.03-07) ไม่ถูกต้องตรงกัน 
ส่งผลให้การชำระภาษีสรรพสามิตผิดพลาด คลาดเคลื่อน 

2) เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจัดทำบัญชีคุมการรับ-จ่ายแสตมป์สรรพสามิต (ตามแบบ 
ส.ส.03-01) โดยบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน หรือบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตรงกันกับคำขอรับแสตมป์
สรรพสามิต (ตามแบบ ภส.06-01)  

3) คณะกรรมการเก็บรักษาแสตมป์ คณะกรรมการตรวจนับแสตมป์ และหรือ
เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งฯ ไม่ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายแสตมป์และการตรวจนับแสตมป์คงเหลือ         
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน 

4) จำนวนแสตมป์คงเหลือที่ ตรวจนับได้ มียอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีคุม           
การรับ-จ่ายแสตมป์สรรพสามิต (ตามแบบ ส.ส.03-01)  

7. ด้านงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ
สินค้า (ตามแบบ ภส.07-04)  

1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ได้จัดทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ  
การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07 -04) ส่งให้สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ส่งผลต่อการสอบยันยอด 
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2) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ  
การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07 -04) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์       
ไม่มีหนังสืออนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ และมีรูปแบบไม่เป็นไปตามท่ีกรมสรรพสามิตกำหนด 

3) จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือจำนวนสินค้า
สำเร็จรูปที่นำไปใช้ภายในโรงอุตสาหกรรม ไม่ได้นำมายื่นแบบรายการและชำระภาษีสรรพสามิต      
ทำให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

8. ความเสี่ยงด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้า   
ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 103 

1) ผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับสินค้าที่ผลิต        
ในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ไม่ได้แนบหนังสือที่ได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมประกอบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต 

2) การบันทึกข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
(ตามแบบ ภส. 05-01 และแบบ ภส. 05-01 (ก)) ได้แก่ ชื่อเครื่องดื่ม ชนิดหรือประเภทของสินค้า 
จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจุ ราคาขายปลีกแนะนำ อัตราภาษีสรรพสามิตทั้งตามมูลค่าและ
ตามปริมาณ จำนวนเงินค่าภาษีสรรพสามิต ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  

3) ผู้ส่งออกนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร  
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ 

(1) กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)) ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีมีการขยายระยะเวลาผู้ส่งออก
ไม่ได้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันนำสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  

(2) การขอขยายระยะเวลา ตามข้อ (1) ผู้ส่งออกมิได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลา
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา (หกสิบวัน) และไม่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตให้ขยายระยะเวลา  

(3) กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ ม
เข้มข้นฯ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ได้นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน     
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันที่
ยื่นคำขอ 

4) ผู้ส่งออกส่งคืนแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต และเอกสารหลักฐานการ
ผ่านพิธีการศุลกากรต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านเว็บไซต์ 
กรมสรรพสามิต ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

(1) กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
สินค้าเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ           
ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งคืนแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส.05-01 และ ตามแบบ  
ภส. 05-01 (ก)) ภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นำเข้าไปในเขตปลอดอากร กรณีมีการขยายระยะเวลาผู้ส่งออกมิได้ส่งคืนแบบคำขอยกเว้นภาษี
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สรรพสามิตภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 

(2) การขอขยายระยะเวลา ตามข้อ (1) ผู้ส่งออกมิได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลา
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา (เก้าสิบวัน) และไม่ได้รับอนมุัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตให้ขยายระยะเวลา  

5) เอกสารหลักฐาน ประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต ได้แก่ แบบคำขอ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. 05-01 และตามแบบ ภส. 05-01 (ก)) ใบกำกับสินค้า  
ใบตราส่งสินค้า หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำสินค้าเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าหรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน สำเนาหลักฐานที่แสดงว่า  
จะมีการชำระค่าสินค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  

6) ปริมาณสินค้าเครื่องดื่มหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง 
เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ และค่าภาษีสรรพสามิตที่ปรากฎตามแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
ไม่ถูกต้องตรงกันกับจำนวนสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร        
โดยแสดงจำนวน/ปริมาณสินค้า และค่าภาษีสรรพสามิตพึงชำระคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง  

7) รายงานประจำเดือนการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ตามมาตรา 103 ไม่ถูกต้องตรงกันกับเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต  

8) กรณีผู้ส่งออกนำสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่ เก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออก 
นอกราชอาณาจักรมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

(1) กรณีนำสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
ผู้ส่งออกไม่ได้รับรองการรับสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า และไม่ได้ส่งคืนแบบคำขอยกเว้นภาษี
สรรพสามิตให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก         
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีมีการขยายระยะเวลาผู้ส่งออกไม่ได้รับรองการรับสินค้า   
เข้าเก็บในสถานที่เก็บ และไม่ได้ส่งคืนแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่    
ที่ยื่นคำขอ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันนำสนิค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน 

(2) การขอขยายระยะเวลา ตามข้อ (1) ผู้ส่งออกมิได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลา
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา (หกสิบวัน) และไม่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ให้ขยายระยะเวลา  

 (3) สินค้าเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือ
เครื่องดื่มเข้มข้นฯ มีจำนวน/ปริมาณ ชนิดหรือประเภทของเครื่องดื่ม และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้รับ  
การยกเว้นภาษีสรรพสามิตก่อนนำออกจากโรงอุตสาหกรรม ตามแบบ ภส. 05-01/1 และตามแบบ    
ภส. 05-01/1 (ก) ที่กำกับไปกับการขนสินค้า เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าที่รับเข้าเก็บในสถานที่เก็บ 
ตามแบบ ภส.05-01/2  และตามแบบ ภส.05-01/2 (ก) มีจำนวน/ปริมาณ ชนิดหรือประเภท       
ของเครื่องดื่ม และรายละเอียดต่าง ๆ ที่รับเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตรงกัน 

(4) ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งคืนแบบคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส.05-01/2 และ
แบบ ภส.05-01/2 (ก) ซึ่งผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไป  
ในเขตปลอดอากรแล้ว และไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรต่อสรรพสามิตพ้ืนที่  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ หรือส่งผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต ภายในเก้าสิบวันนับแต่



- 58 - 
 

วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร กรณีขอขยายระยะเวลา        
ผูส้่งออกไม่ได้ส่งคนืแบบคำขอดังกล่าว และเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 

(5) การขอขยายระยะเวลา ตามข้อ (4) ผู้ส่งออกมิได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลา
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา (เก้าสิบวัน) และไม่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตให้ขยายระยะเวลา  

 (6) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร โดยนำสินค้า
ไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งออกรายนั้นไม่ได้ส่งสินค้า
ดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร ภายในหกเดือนนับแต่วันนำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือไม่ได้ส่งสินค้าดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี (กรณีขอขยายระยะเวลา) 
ส่งผลให้สินค้าจำนวนดังกล่าวต้องเสียภาษีสรรพสามิต  

(7) เอกสารหลักฐานประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต ได้แก่ แบบคำขอ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. 05-01/1 และตามแบบ ภส. 05-01/1 (ก)) แบบแจ้ง 
การรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า (ตามแบบ ภส.05-01/2 และตามแบบ  
ภส. 05-01/2 (ก)) หลักฐานการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หลักฐานการ
รับสินค้าเข้าเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า ใบกำกับสินค้า ใบตราส่งสินค้า หลักฐานการรับรองการส่ง
สินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือการนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
หรือเอกสารอื่นลักษณะเดียวกัน สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระค่าสินค้า หรือเอกสารอื่นที่ระบุ
ว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

(8) การบันทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส. 05-01/1 และตามแบบ ภส. 05-01/1 (ก)) และการบันทึกข้อมูลตามแบบแจ้งการรับ-จ่าย
สินค้าที่ ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่ เก็บสินค้า (ตามแบบ ภส.05 -01/2 และตามแบบ  
ภส. 05-01/2 (ก)) เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าและค่าภาษีสรรพสามิตที่ผู้ส่งออกรับรองการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ และผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว ไม่ถูกต้องตรงกัน 

9) ความเสี่ยงด้านการขอใช้สิทธิคืนภาษี กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร  
ตามมาตรา 103 มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

(1) ผู้ส่ งออกไม่ ได้นำสินค้าออกจากสถานที่ เก็บสินค้าเพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้เสียภาษีสรรพสามิต  

(2) ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งคืนแบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต และเอกสารหลักฐาน
การผ่านพิธีการศุลกากรต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่าน
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร กรณีการขยายระยะเวลา ไม่ได้ส่งคืนภายในกำหนด
ระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 

9. ความเสี่ยงด้านการขอคืนภาษีสรรพสามิตหรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับ
เครื่องดื่มที่บริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2) หรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต 
ตามมาตรา 107 (3) 

1) ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณะกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่ได้  
ลงลายลายมือชื่อรับรองการรับสินค้า หรือรับรองการใช้เครื่องดื่มที่รับบริจาค 
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2) องค์การสาธารณะกุศลที่รับบริจาค ไม่ได้เป็นองค์การสาธารณกุศลที่มีรายชื่อ
ตามประกาศกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด 

10. ความเสี่ยงด้านการคืนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
ตามมาตรา 110 

1) ไม่มีบันทึกพิสูจน์ความเสียหายของเครื่องดื่มจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ประกอบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต  

2) ไม่มีบันทึกการควบคุมการทำลายของเจ้าพนักงานสรรพสามิตแนบประกอบ
คำขอคืนภาษีสรรพสามิต 

3) การทำลายสินค้าเครื่องดื่มไม่ได้ใช้วิธีการที่กฎหมายกำหนด เช่น ทุบทำลาย 
บดทำลายโดยเครื่องจักร ฝังกลบหรือเผาทำลาย หรือทำลายโดยผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัด  
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว และการทำลายไม่ได้
อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

11. ความเสี่ยงด้านการลดหย่อนและคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้น   
จากสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว (กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
สรรพสามิต) ตามมาตรา 105 

1) รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตเครื่องดื่มที่ขอลดหย่อนภาษี
สรรพสามิต เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สรรพสามิตมาแล้วก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะไม่สามารถนำมาขอลดหย่อนภาษีได้อีก 

2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไมไ่ดย้ื่นแบบรายการวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๒) ก่อนการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธี
การผลิต ปริมาณส่วนผสม จำนวนวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 

3) กรณีคืนค่าภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ได้กรอกจำนวนเงิน   
ค่าภาษีสรรพสามิตที่ประสงค์จะขอคืนภาษีสรรพสามิต 

12. ความเสี่ยงด้านการยกเว้นภาษี กรณีนำสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 106 

     ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นำสินค้าเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตน ไม่ได้นําสินค้าที่ผลิตได้ออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี         
ของสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเกิดขึ้น  

13. ความเสี่ยงในการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่เติมสารอาหารหรือสารอื่น และการขอใช้สิทธิเสียภาษี  
ในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เติมสารอาหารหรือสารอื่น 

1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ไม่ได้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตรา   
ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ หรือคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม หรือคำขอใช้สิทธิ      
เสียภาษี ในอัตราตามมูลค่ าร้อยละสิบ ก่อนการผลิตครั้ งแรกหรือก่อนการนำสินค้ าเข้ ามา                  
ในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี  
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2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมก่อนได้รับสิทธิ  
หรือผู้นำเข้านำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่อนุมัติให้ใช้สิทธินั้น แล้วแต่กรณี 

3) เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตรา  
ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ และขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ไม่เป็นเครื่องดื่มที่มี
รายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมที่กำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภท   
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (จำนวน 125 รายการ) ตามบัญชีท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 
2562 หรือเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  

4) เครื่องดื่มที่ยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
และขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม และขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสิบ ไม่มีเลขสารบบอาหาร หรือเลขสารบบอาหารไม่ถูกต้อง ตรวจพบจากการสืบค้นเลข
สารบบอาหารจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือไม่มีเอกสารหลักฐาน 
ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) ประกอบการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ 

5) สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ไม่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มส่งกรมสรรพสามิต  
เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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กรมสรรพสามิต 
แผนการปฏิบตัิงาน (Engagement Plan) 

 
หน่วยรับตรวจ สำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 – 10 (จำนวน 10 ภาค) 

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ (จำนวน 87 พื้นที่) 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา (จำนวน 177 สาขา) 

กิจกรรมการตรวจ/เรื่องที่ตรวจ ตรวจสอบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม 
(ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสามารถ 
ละลายน้ำได้  (ประเภทที่  16.90 (1)) ตามพระราชบัญญัติ  
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับตรวจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ ประกอบไปด้วยการตรวจสอบกระบวนงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 กระบวนงานด้านการจดทะเบียนสรรพสามิต 
1.2 กระบวนงานด้านการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 
1.3 กระบวนงานด้านการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  

และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 
1.4 กระบวนงานด้านการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต 
1.5 กระบวนงานด้านการรับ-จ่ายแสตมป์เครื่องดื่ม 
1.6 กระบวนงานด้านการรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีสรรพสามิต 
1.7 การตรวจสอบการคำนวณภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  

และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 
1.8 การตรวจสอบรายละเอียดของงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ  

การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) และสอบทานจำนวนสินค้า
สำเร็จรูปที่นำมาชำระภาษีสรรพสามิต  

1.9 กระบวนงานด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร (ตามมาตรา 103) 

1.10 กระบวนงานด้านการขอคืนภาษีสรรพสามิตหรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
สำหรับสินค้าที่บริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2) หรือสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต 
ตามมาตรา 107 (3) 

1.11 กระบวนงานด้านการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตและคืนภาษีสรรพสามิต 
สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว (กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสรรพสามิต) ตามมาตรา 105  
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1.12 กระบวนงานด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 106) 

1.13 กระบวนงานด้านการขอคืนภาษสีรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  
ท่ีเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 110 

1.14 กระบวนงานด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 
02.03 (2)) 

1.15 กระบวนงานด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสาม สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้า
เครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทท่ี 02.03 (3)) 

1.16 กระบวนงานด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสิบ สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 
ประเภทท่ี 02.02 (2)) 

2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเพียงพอ 
เหมาะสม และการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนงาน   

4. ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการในแต่ละกระบวนงาน 

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้า
เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อันจะส่งผลให้การบริหารการจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. เพ่ือเสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมกับหน่วยรับตรวจ  
เพื่อลดปัญหาจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในกระบวนงานด้านต่าง ๆ 

3. เพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน  
ในแต่ละกระบวนงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได ้ 

4. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา         
และวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหรือข้อคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ  
กรมสรรพสามิต 
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบกระบวนงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม 
(ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) ตามประเด็นการตรวจสอบในข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.8 (โดยวิธีการสุ่มตรวจ) 

2. ตรวจสอบกระบวนงานด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิตและการคืนภาษีสรรพสามิต     
และการลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มี
ลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) ตามมาตรา 103 มาตรา 105  
มาตรา 106 และมาตรา 107 (1) (2) (3) ตามประเด็นการตรวจสอบในข้อ 1.9 ถึงข้อ 1.12  
(โดยวิธีการสุ่มตรวจ) 

3. ตรวจสอบกระบวนงานด้านการขอคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม 
(ตอนที่ 2) สำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 110 ตามประเด็น 
การตรวจสอบในข้อ 1.13 (โดยวิธีการสุ่มตรวจ) 

4. ตรวจสอบกระบวนงานการขออนุมัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ประเภทที่ 02.03 (2))         
ตามประเด็นการตรวจสอบในข้อ 1.14 (โดยวิธีการสุ่มตรวจ) 

5. ตรวจสอบกระบวนงานการขออนุมัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม  
ตอนที่ 2 ประเภทท่ี 02.03 (3)) ตามประเด็นการตรวจสอบในข้อ 1.15 (โดยวิธีการสุ่มตรวจ) 

6. ตรวจสอบกระบวนงานการขออนุมัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 
02.02 (2)) ตามประเด็นการตรวจสอบในข้อ 1.16 (โดยวิธีการสุ่มตรวจ) 

7. ขอบเขตข้อมูลการตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ช่วงไตรมาสแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 

8. การสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์ และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ณ หน่วยรับตรวจ 

จำนวนวันในการตรวจสอบ   
ปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เดือน.............ปี..............ถึงเดอืน............ปี.............. 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ   
  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
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1. การตรวจสอบภายใน ด้านการจดทะเบียนสรรพสามิต 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ 
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจดทะเบียนสรรพสามติ 
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 ตามมาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37  
มาตรา 38 และมาตรา 39 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ 
จดทะเบียนสรรพสามติ คำขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามติ คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ  
และหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ 
จดทะเบียนสรรพสามติ ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไข ผ่อนผนัการแจง้ราคาขายปลกีแนะนำและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียน
สรรพสามติ และการจดัทำบัญชีรบัจ่ายสินค้าที่นำเขา้มา
ในราชอาณาจักร สำหรับสนิค้าที่นำตดิตวัเขา้มา หรอืนำ
สินค้ามาเพื่อเปน็ตวัอย่างสินค้า หรือนำเขา้มาโดยมิใช ่
เพื่อการคา้ ลงวันที ่7 มิถนุายน 2561 

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) ขัน้ตอนและ

หลักเกณฑก์ารจดทะเบียน 
สรรพสามติ สนิค้าเครื่องดืม่ 
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

มาตรา 32 - มาตรา 39 
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมสินคา้เครื่องดืม่ ยื่นคำขอ 

จดทะเบียนสรรพสามติตามแบบคำขอจดทะเบียน
สรรพสามติฯ (แบบ ภส.01-01) พร้อมเอกสารหลักฐาน  
ณ สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่แหง่ท้องที่ทีโ่รงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ หรือยืน่ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์นต็ที่เวบ็ไซต์
ของกรมสรรพสามติ http://www.excise.go.th  
ในกรณีที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมมีโรงอตุสาหกรรม 
หลายแห่ง ให้แยกยืน่คำขอจดทะเบียนสรรพสามติ 
เป็นรายโรงอตุสาหกรรม  

ในกรณีที่มีใบทะเบียนสรรพสามิตอยูก่่อนแล้ว  
ให้ยืน่คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในหกเดือน 
นับแตว่ันที่พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 
บังคับใช ้โดยไมต่้องยืน่เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

OA1 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ 
ทำการ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมมีการประกอบ
อุตสาหกรรมอยู่ก่อนพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ  
พ.ศ. 2560 บังคบัใช้ และยังไม่ได้จดทะเบียนสรรพสามิต 
ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมดงักล่าว ยื่นคําขอจดทะเบียน
สรรพสามติตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสบิวนั 
นับแตว่ันที่พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 
บังคับใช ้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมเริ่มประกอบ
อุตสาหกรรม เมื่อพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 บังคบัใช้ ให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมดังกลา่ว
ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธบิดกีำหนด
ภายในสามสิบวันกอ่นวันเริม่ผลิต หรือเริ่มนําเข้าสนิค้า 
หรือเริ่มใหบ้ริการ ทัง้นี ้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมต้องแสดง 
ใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเหน็ได้ง่าย  
ณ โรงอุตสาหกรรม เว้นแตอ่ยู่ในระหว่างการขอรับ 
ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต หรือนําส่งคืนใบทะเบียน
สรรพสามติ  

กรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามติชํารดุในสาระสำคัญหรือ
สูญหาย ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรม ยืน่คําขอรบัใบแทน 
ใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามติพ้ืนที่ภายในสิบห้าวัน
นับแตว่ันที่ทราบถึงการชํารดุในสาระสำคญัหรือการ 
สูญหาย ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามติให้ถือเปน็ 
ใบทะเบียนสรรพสามิต  

กรณีผู้ประกอบอตุสาหกรรมที่ประสงค์จะย้าย 
โรงอตุสาหกรรม ให้แจง้ย้าย ณ สถานที่ทีไ่ด้จดทะเบียน
สรรพสามติไว้ก่อนวนัย้ายไมน่้อยกวา่สิบห้าวนั  
และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกใบทะเบียนสรรพสามิต 
ให้ใหม ่

กรณีผู้ประกอบอตุสาหกรรมประสงค์จะเลิกหรือ 
โอนกิจการ ใหแ้จ้งการเลิกหรือโอนกิจการตอ่สรรพสามติ
พ้ืนที่ ณ สถานที่ทีไ่ด้จดทะเบียนสรรพสามิตไวก้่อนวันเลิก
หรือโอนกิจการไมน่้อยกว่าสบิห้าวัน และให้คนื 
ใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจา้พนักงานสรรพสามิต  
ณ สถานที่ที่ได้แจง้เลิกหรือโอนกิจการนัน้ภายในสิบห้าวนั
นับแตว่ันทีห่ยุดประกอบกิจการ ให้ผู้รับโอนกิจการ 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ 
ทำการ 

ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันรบัโอนกิจการ และให้ประกอบกิจการต่อเนื่องได ้
ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามติ  

กรณีที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมถงึแกค่วามตาย 
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอจดทะเบียน
สรรพสามติภายในหกสิบวนันับแตว่ันที่ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมถงึแก่ความตาย ในกรณีที่ทายาท 
หรือผู้จดัการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้แจ้งยกเลิกใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามติพ้ืนที่  
ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามติไว้ภายในหกสิบวนั 
นับแตว่ันที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมถงึแก่ความตาย  
ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว ให้ใบทะเบียนสรรพสามิต
เดิมยังคงใช้ไดต้่อไป 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผูป้ระกอบกิจการ
สถานบริการไม่ยื่นงบเดือนหรือผูน้ําเขา้ไม่ยืน่บญัชีรบัจา่ย
สินค้าทีน่ําเข้ามาในราชอาณาจักรติดต่อกนัเปน็เวลา 
หกเดือนขึ้นไป อธบิดีมอีำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
สรรพสามติได ้

 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรบั 

ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตหรือขอย้าย หรือเลกิ หรอื
โอนกิจการ โรงอตุสาหกรรม หรือสถานบรกิารหรือ 
สถานประกอบการ (แบบ ภส. 01-01) 

2. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ 
ไม่เกนิ 6 เดือน)  

3. บตัรประจำตวัประชาชน หรือบัตรประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากรของผู้ยืน่คำขอ 

4. หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตวัประชาชน 
ผู้มอบอำนาจและผู้รบัมอบอำนาจ 

5. ทะเบียนบ้าน แผนทีต่ั้งของโรงงานอตุสาหกรรม/
สถานประกอบการนำเข้า 

6. หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิข์องสถานที่ทีข่อ 
จดทะเบียนสรรพสามติ หรอืหนงัสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 

7. ใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
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8. ใบทะเบียนสรรพสามติ (กรณีเปลีย่นแปลงข้อมูล
หรือใบทะเบียนชำรดุในสาระสำคัญ) 

9. หลกัฐานการแจง้ความทีเ่จ้าหนา้ที่ตำรวจออกให ้
(กรณีใบทะเบียนสรรพสามติสูญหาย) 

10. บัญชรีายละเอียดวัตถุดบิ สินค้าระหว่างผลติ 
สินค้าสำเร็จรปู และบญัชรีายการค้างชำระภาษี  
(กรณีย้ายหรือโอนหรือเลกิกจิการ) 

11. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอน 
12. แบบแจ้งการนำข้อมูลนำเข้าสินคา้เขา้มาใน

ราชอาณาจกัร 
2) ปญัหา อุปสรรคจาก

การดำเนนิงาน  
  

 
2. การตรวจสอบภายใน ด้านการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง
กับการแจง้ราคาขายปลีก
แนะนำ สินคา้เครื่องดื่ม 
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

 

- พระราชบญัญตัิภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 ตามมาตรา 17 และ  
มาตรา 18 

- กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคา
ขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 ลงวันที ่12 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคา
ค่าบรกิาร พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2560  

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและ 
ราคาคา่บรกิาร พ.ศ. 2560 (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่  
27 กมุภาพันธ์ 2561 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและ 
ราคาคา่บรกิาร พ.ศ. 2560 (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่  
8 พฤศจกิายน 2561 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
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และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูลราคาของสนิค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม  
และสถานทีข่ายสินค้า ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไข ผ่อนผนัการแจง้ราคาขายปลกีแนะนำ 
และโครงสร้างราคาขายปลกีแนะนำ การจดทะเบียน
สรรพสามติ และการจดัทำบัญชีรบัจ่ายสินค้าที่นำเขา้มา 
ในราชอาณาจักร สำหรับสนิค้าที่นำตดิตวัเขา้มา 
หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเปน็ตัวอยา่งสินค้า หรือนำเข้ามา 
โดยมิใช่เพ่ือการคา้ ลงวันที่ 7 มถิุนายน 2561 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1. หลกัเกณฑ์ วิธกีาร 

และเงื่อนไข การแจ้ง 
ราคาขายปลีกแนะนำ 
สินค้าเครื่องดื่ม  
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

มาตรา ๑๗ ในกรณกีารเสียภาษตีามมูลค่านั้น ให้ถือ
มูลค่าดังตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีสินค้า ให้ถือตามราคาขายปลกีแนะนํา  
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคาขายปลีกแนะนําให้พิจารณา 
จากตน้ทุนการผลติ ค่าบรหิารจัดการ และกําไรมาตรฐาน 
ซึ่งจะต้องไมต่่ำกว่าราคาขายต่อผู้บรโิภคทัว่ไปรายสุดทา้ย
ในตลาดปกติ ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีาร ที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะนําไมส่อดคล้องกบั 
ความเปน็จริง หรือไมเ่ปน็ไปตามกลไกตลาด หรือ 
ไม่สามารถกำหนดราคาตามวรรคสองได ้ให้อธิบดมีีอำนาจ
ประกาศราคาขายปลีกแนะนําเพื่อถือเปน็เกณฑ์ ในการ
คํานวณภาษ ีโดยกำหนดจากราคาขายหรือราคานําเข้า 
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าที่ใช้ใน
การคํานวณภาษีตามมาตรา ๑๗ (๑) 

ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นําเข้าแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนําต่ออธิบดี  

ถ้าจะมกีารเปลีย่นแปลงราคาขายปลีกแนะนาํ 
ที่แจ้งไวต้ามวรรคหนึ่ง ให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรม  
หรือผูน้ําเขา้แจง้เปลี่ยนแปลงราคาขายปลกีแนะนํา 
และโครงสร้างราคาขายปลกีแนะนาํต่ออธิบดี  

อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรา 

OA2 
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นี้ได้ ในกรณีที่ผูน้ําเขา้นําสนิค้าตดิตวัเข้ามาหรือนําสนิค้า 
เข้ามาเพือ่เปน็ตวัอย่างสนิคา้ หรือนําสนิค้าเข้ามาโดยมิใช่
เพือ่การคา้  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดี
ประกาศกำหนดโดยอนุมตัิรฐัมนตร ี 

“ราคาขายปลีก” หมายถงึ ราคาที่ผูข้ายขายให้แก่
ผู้บริโภคทัว่ไปในตลาดปกตทิี่ไม่เป็นราคาเพื่อสง่เสรมิ 
การขาย หรือราคาทีข่ายใหแ้ก่ผู้มีสิทธิพิเศษ ซึ่งได้จากการ
สำรวจของกรมสรรพสามติ 

การสำรวจราคาขายปลกีใหส้ำรวจจากสถานที่ขาย
สินค้า ดังต่อไปนี้  

1) หา้งสรรพสินค้า (Department Store)  
2) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)  
3) ร้านสรรพาหาร (Supermarket)  
4) ร้านคา้สะดวกซื้อ (Convenience Store)  
5) ร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store)  
6) ร้านขายของชำ หรือร้านโชหว่ย (Grocery Store) 
7) ร้านคา้ออนไลน ์(Online Store) 
8) ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารในโรงแรม 

(Restaurant) 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการสำรวจราคาขายปลีก 
1) การพิจารณาเลือกสถานที่ขายสินคา้ 

(1) กรณีสถานทีต่ามข้อ 1) – 4) ใหเ้ลือกร้านค้า 
ที่มีสาขาตั้งอยูม่ากกว่า 1 จงัหวดั 

(2) กรณีสถานทีต่ามข้อ 5) – 6) ใหเ้ลือกร้านค้า 
ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่ดงัต่อไปนี้ 

1. ร้านค้าที่ตัง้อยู่ในแหล่งซึง่ประชาชนสามารถ
เข้าถงึและเดินทางมาจบัจ่ายใชส้อยได้อย่างสะดวก 

2. ร้านค้าที่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่นิยมมาซื้อสินค้า 
3. ร้านค้าซึ่งเปน็แหล่งที่มขีอ้มูลราคาขายปลีก

ที่น่าเชื่อถือหรือมกีารถูกควบคุมและตรวจสอบราคาจาก
ทางราชการ 

(3) กรณีสถานทีต่ามข้อ 7) ให้เลือกรา้นคา้ออนไลน์
ที่เป็นร้านค้าเฉพาะอย่าง และเปน็ร้านค้าทางการของผูผ้ลิต
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หรือผูน้ำเขา้หรือร้านของตวัแทนจำหนา่ยอย่างเป็นทางการ
ของสินค้านั้น ๆ  

(4) กรณีสถานทีต่ามข้อ 8) ให้เลือกรา้นคา้ 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรอืผู้นำเข้าได้แจง้ไว้ตอ่ 
กรมสรรพสามติตามแบบแจง้ราคาขายปลกีแนะนำ  
หรือรา้นคา้ที่มีสนิค้าชนิดนัน้จำหน่ายอยู ่

2) การสำรวจราคาขายปลีก 
(1) กรณีสถานทีต่ามข้อ 1) – 6) ให้ใชก้ารสำรวจ

ราคาจากร้านค้าดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ในแต่ละพื้นที่ โดยเลือกร้านค้าประเภทละ 
5 แห่ง หรือหากมนี้อยกวา่ 5 แห่ง ให้เลือกเท่าทีม่ีอยู่ใน
เขตพ้ืนที่นัน้ 

กรณีมีการขอข้อมูลราคาจากสำนักงานใหญข่อง
สถานทีข่ายสินค้าหรือบริษทัที่บริหารจดัการสถานที่ขาย
สินค้าตามข้อ 1) – 4) ซึ่งเปน็ข้อมูลที่มีความน่าเชือ่ถือ  
ให้ถือเอาราคานัน้เปน็ราคาที่ได้จากการสำรวจของ 
กรมสรรพสามติ 

(2) กรณีสถานทีต่ามข้อ 7) ให้ใช้การสำรวจราคา
สินค้ารา้นค้าออนไลน์ในกรณท่ีีสินค้านั้น ๆ ไมม่ีจำหน่ายใน
ข้อ 1) – 6)  

(3) กรณีสถานทีต่ามข้อ 8) ให้ใช้การสำรวจราคา
สินค้าในร้านค้าอาหารในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ไมม่ีจำหน่ายใน
ช่องทางอื่น ๆ  

3) ความถี่ของรอบการสำรวจ กรมสรรพสามติ 
จะสำรวจราคาขายปลีกสนิค้าอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้  
ทั้งนี้ กรมสรรพสามติสามารถสำรวจราคาขายปลีก 
จากสถานที่ตามขอ้ 1) – 8) ไดต้ามเวลาที่เหน็สมควร 

4) วธิีการในการสำรวจราคาขายปลีก 
(1) ให้สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่สำรวจราคาขาย

ปลีกสินค้าจากสถานที่ตามขอ้ 1) – 6) สำหรับสนิค้า
เครื่องดื่ม ประเภทละ 5 แหง่ หรือหากมนี้อยกว่า 5 แหง่ 
ให้เลือกเทา่ที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

(2) กรณีสินค้าเครื่องดื่มไมม่ีจำหน่ายในสถานที ่
ตามข้อ 1) – 6) ให้กรมสรรพสามิตสำรวจราคาขายปลกี 
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ในสถานทีต่ามข้อ 7) อย่างน้อย 1 แห่ง 
(3) กรณีสินค้าเครื่องดื่มไมม่ีจำหน่ายในสถานที่ 

ตามข้อ 1) – 7) ให้กรมสรรพสามิตสำรวจราคาขายปลกี 
ในสถานทีต่ามข้อ 8) อย่างน้อย 1 แห่ง 

(4) การนำส่งขอ้มูลใหแ้ก่กรมสรรพสามติ 
5) การวเิคราะหข์้อมูลราคาขายปลีกของสนิค้า 

กรมสรรพสามติจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธกีารอืน่
ตามที่เห็นสมควร ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผล
ราคาขายปลีกของสนิค้าที่รวบรวมได ้เพ่ือหาราคาฐานนิยม
ของสินค้าแต่ละชนดิ โดยจะถือเอาราคาที่ได้จากการสำรวจ
จากสถานที่ขายสินค้าแต่ละแห่งเปน็ 1 ราคาขายปลีก 
ไม่วา่สถานที่นัน้จะมีหลายสาขาหรือไม่กต็าม 

6) การพิจารณาราคาฐานนยิม 
(1) ให้กรมสรรพสามติหาราคาฐานนิยมของสถานที่

แต่ละประเภทจากสถานที่ตัง้ 6 ประเภท ตามข้อ 1) – 6) 
(2) เมื่อได้ราคาฐานนิยมของแต่ละสถานที ่

ทั้ง 6 ประเภทแลว้ กรมสรรพสามิตจะถือราคาฐานนิยม
ของราคาฐานนิยมของสถานที่ทั้ง 6 ประเภท เปน็ราคา 
ฐานนิยมของสินค้าในรอบการสำรวจนัน้ ยกเวน้กรณี
ดังต่อไปนี ้

1. กรณีสินคา้นัน้มวีางจำหน่ายในสถานที ่
ไม่ครบทั้ง 6 ประเภท ให้ใชร้าคาฐานนิยมเฉพาะสถานที่ 
ที่มีสินค้านั้น ๆ วางจำหน่าย 

2. กรณีมีราคาฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า  
ให้เลือกใช้ราคาฐานนิยมสูงสุด 

3. กรณีที่ไมม่ีฐานนิยม ให้ใช้ราคาขายปลกี
สูงสุดทีไ่ด้จากการสำรวจ 

(3) กรณีสินค้านัน้ไม่ได้วางจำหน่ายในสถานที ่
ตามข้อ 1) – 6) ให้ถอืราคาที่ได้จากสถานทีต่ามข้อ 7)  
เป็นราคาฐานนิยม 

(4) กรณีสินค้านัน้ไม่ได้วางจำหน่ายในสถานที่ 
ตามข้อ 1) – 7) ให้ถือราคาที่ได้จากสถานทีต่ามข้อ 8)  
เป็นราคาฐานนิยม 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

การผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ให้ผูน้ำเข้า 
นำสินค้าเขา้มาในราชอาณาจักร สำหรบัสินคา้ที่นำตดิตวั
เข้ามา หรือนำสินค้าเขา้มาเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำ
สินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า  

1) ที่จำแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าดว้ยของทีไ่ด้รับ
ยกเว้นอาการตามกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอตัราศุลกากร  
ได้รบัการผ่อนผนัไม่ต้องแจง้ราคาขายปลีกแนะนำและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ  

ไม่ตอ้งจดทะเบียนสรรพสามิต และไมต่้องจดัทำบัญชี
รับจ่ายสินค้าท่ีนำเขา้มาในราชอาณาจักร กรณ ี

การนำเขา้ดงักล่าวหากผู้นำเข้าได้จดทะเบียนสรรพสามติ
ไวแ้ล้ว ให้ได้รบัการผอ่นผนัเฉพาะการแจง้ราคาขายปลีก
แนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ และไม่ต้อง
จัดทำบญัชีรบัจ่ายสินค้าท่ีนำเข้ามาในราชอาณาจกัร 

2) ที่ไม่ได้จำแนกประเภทไวใ้นภาคที่ว่าดว้ยของทีไ่ด้รับ
ยกเว้นอากรตามกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอัตราศุลกากร ได้รบั
การผ่อนผันไมต่้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสรา้ง
ราคาขายปลีกแนะนำ ไม่ตอ้งจดทะเบียนสรรพสามติ และ
ไม่ตอ้งจัดทำบญัชีรบัจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจกัร 
โดยใหแ้สดงแบบแจ้งขอ้มูลการนำเขา้สินค้า (แบบแจ้ง
ข้อมูลการนำเขา้สินคา้) ต่อเจ้าพนักงานศุลกากร กรณีการ
นำเขา้ดงักล่าวหากผู้นำเข้าได้จดทะเบียนสรรพสามิตไวแ้ล้ว 
ให้ไดร้ับการผ่อนผันเฉพาะการแจง้ราคาขายปลีกแนะนำ
และโครงสร้างราคาขายปลกีแนะนำ และไม่ตอ้งจัดทำบัญชี
รับจ่ายสินค้าที่นำเขา้มาในราชอาณาจักร 

 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบแจ้งราคาขายปลกีแนะนำ (แบบ ภส. 02-01) 

และโครงสร้างราคาขายปลกีแนะนาํของสินคา้ 
2. ข้อมูลการสำรวจราคาขายปลีกในระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
2. ปญัหา อุปสรรคจาก

การดำเนนิงาน  
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3. การตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจวดัปรมิาณนำ้ตาล 
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) 
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ
และเงื่อนไขในการตรวจวดัปริมาณน้ำตาล ลงวนัที่ 1 
ตุลาคม 2562 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ
และเงื่อนไขในการตรวจวดัปริมาณน้ำตาล (ฉบบัที่ 2)  
ลงวันที ่23 กนัยายน 2563 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขในการตรวจวดัปริมาณน้ำตาลสำหรับสนิคา้
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกลด็ 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นทีม่ีส่วนผสมของนำ้ตาลและสามารถ
ละลายน้ำได ้แต่ไม่รวมถงึผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยอาหาร ลงวันที ่25 ธันวาคม 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขในการตรวจวดัปริมาณน้ำตาลสำหรับสนิคา้
ประเภทผลติภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกลด็ 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นทีม่ีส่วนผสมของนำ้ตาลและสามารถ
ละลายน้ำได ้แต่ไม่รวมถงึผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร (ฉบับ 2) ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2563 

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1. หลกัเกณฑ์ วิธกีาร 

และเงื่อนไขการตรวจวดั
ปริมาณน้ำตาล สนิค้า
เครื่องดื่มประเภท 02.02 
02.03 และ 02.04 

1. วธิีการตรวจวิเคราะห ์
1) การตรวจวัดปรมิาณนำ้ตาล ให้ตรวจวดัจาก

ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar) ที่อยู่ในสินคา้ 
นั้น ๆ ทัง้น้ำตาลทีม่ีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลทีเ่ตมิ 
ในกระบวนการผลิต  

2) ให้ใชว้ิธีการตรวจวดัตามมาตรฐาน AOAC 
(Official Methods of Analysis of AOAC 
International) หรือวิธีทีเ่ทยีบเท่าที่ได้รบัการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบน้ำตาล
ทั้งหมด (Total Sugar)   

OA3 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

3) กรณีประสงค์ให้กรมสรรพสามิตตรวจวดั
ปริมาณน้ำตาลในสนิค้า ใหส้่งตวัอย่างสนิค้าเครื่องดืม่  
ในประเภทที่ 02.02 ประเภทท่ี 02.03 หรือประเภทที่ 
02.04 ใหก้รมสรรพสามติตรวจวิเคราะห ์ไมน่้อยกว่า 
15 วัน ก่อนวนัยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  
โดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งใหก้รมสรรพสามติตรวจวิเคราะห ์ 
ให้มีจำนวนไมน่้อยกวา่ 3 ภาชนะบรรจตุ่อหนึง่ตวัอย่าง 
ที่ส่งตรวจ 

2. หน่วยงานทีต่รวจวดัและรับรองผลการวิเคราะห์ 
1) กรมสรรพสามติ 
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3) ส่วนราชการหรือสถาบันที่สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจ
วิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึน้ทะเบียนตำรับ
อาหารหรอือนญุาตใช้ฉลากอาหาร 

4) หน่วยงานทีม่ีมาตรฐานของห้องปฏิบตัิการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏบิัติการวิเคราะห์ของ
กรมสรรพสามติ (Good Laboratory Practice/Excise 
Department : GLP/EXD) หรือสงูกว่า และขึ้นทะเบียน
ไว้กบักรมสรรพสามิตตามระเบียบทีอ่ธิบดีกำหนด 

3. ใหถ้ือปรมิาณน้ำตาลในสนิค้าตามทีป่รากฏใน 
ผลวิเคราะห์ของหน่วยงานทีก่ำหนด เปน็เกณฑ์ในการ
พิจารณาอัตราภาษีเพ่ือการคำนวณภาษีสรรพสามิต 

4. ให้ผู้มหีนา้ที่เสียภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม  
เป็นผูแ้จ้งผลการตรวจวดัปรมิาณน้ำตาลในสนิคา้พร้อม
แสดงผลวิเคราะหป์ริมาณนำ้ตาลของหนว่ยงานที่กำหนด 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ต่อเจ้าพนกังาน
สรรพสามติพร้อมกับการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลกีแนะนำ  

5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลติสินคา้หรือ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลในสินค้า ให้แจง้ผลการ
ตรวจวดัปรมิาณน้ำตาลและผลวิเคราะห์ปรมิาณ 
น้ำตาลใหม ่พร้อมกบัการยืน่แบบแจง้ราคาขายปลีก
แนะนำ หากไมม่ีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลกีแนะนำ 
ให้แจ้งผลก่อนการยื่นแบบรายการภาษแีละชำระภาษ ี
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

6. กรณีมีสตูรการผลติเดียวกันและมปีริมาณน้ำตาล
เท่ากันแต่มีหลายปรมิาตร ให้แจ้งผลการตรวจวดัปริมาณ
น้ำตาลพร้อมแสดงผลวเิคราะห์ปริมาณน้ำตาลเฉพาะ
สินค้าขนาดบรรจุใดขนาดบรรจุหนึ่งกไ็ด้ 

7. กรณีที่ยังอยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ ผู้มหีนา้ที่ 
เสียภาษีสามารถยื่นหนังสอืรับรองปรมิาณน้ำตาลและ
ปริมาตรเครื่องดืม่เพื่อการชำระภาษสีรรพสามติได้  
และเมื่อได้รบัผลการทดสอบแลว้ต้องนำมายื่นต่อ 
เจ้าพนักงานสรรพสามติ หากปรากฏว่าผลการตรวจวดั
ปริมาณน้ำตาลจากหน่วยงานที่กำหนดสูงกว่า 
ที่ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีรบัรอง ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีตอ้งเสียภาษี
รวมทัง้เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย  

 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผลการตรวจวัดปรมิาณนำ้ตาลสนิค้าเครื่องดืม่ 

ประเภท 02.02 (ประเภทที่ 02.03) และ (ประเภทที ่
02.04) 

2. หลกัเกณฑ์ วิธกีาร 
และเงื่อนไขการตรวจวดั
ปริมาณน้ำตาล สนิค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น 
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

 
 

1. วธิีการตรวจวิเคราะห ์
1) การตรวจวัดปรมิาณนำ้ตาล ให้ตรวจวัดจาก

ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar) ที่อยู่ในสินคา้ 
นั้น ๆ ทัง้น้ำตาลทีม่ีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลทีเ่ตมิ 
ในกระบวนการผลิต  

2) การตรวจวัดปรมิาณนำ้ตาลของเครื่องดืม่ที่มี
ลักษณะผง เกลด็ หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ ประเภทที่ 
16.90 (1) ต้องทำการเตรยีมเครื่องดืม่ก่อนทำการ
ตรวจวดั โดยการละลายหรอืผสมเครือ่งดื่มด้วยนำ้ 
ตามปริมาตรที่ระบุไว้ในคำแนะนำการบรโิภคบนฉลาก 
ปิดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ (เตรียมที่ 1 หน่วยบริโภค) 
ทั้งนี้ กรณไีม่มคีำแนะนำในการบริโภคให้ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูน้ำเขา้เปน็ผู้รับรองอตัราส่วนผสม 
เพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการตรวจวัด และเกณฑ์นี้ให้ถือ 
เป็นเกณฑ์การรับรองเพ่ือการชำระภาษีสรรพสามิต   

3) ให้ใชว้ิธีการตรวจวดัตามมาตรฐาน AOAC 
(Official Methods of Analysis of AOAC 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
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International) หรือวิธีทีเ่ทยีบเท่าที่ไดร้บัการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบน้ำตาล
ท้ังหมด (Total Sugar)   

4) หากฉลากปดิภาชนะหรอืภาชนะบรรจุภัณฑ์
ระบุคำแนะนำการบริโภคไวห้ลายวธิี ให้ใชป้ริมาตร 
การผสมในอัตราส่วนผสมทีน่้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจวดัปรมิาณน้ำตาล โดยวิธีการผสมน้ำตามปริมาณ 
ในคำแนะนำ และจะใช้อตัราส่วนผสมนี้เป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณภาษ ี

5) กรณีประสงค์ให้กรมสรรพสามิตตรวจวดั
ปริมาณน้ำตาลในสนิค้า ใหส้่งตวัอย่างสนิค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ที่มีลักษณะผง เกล็ด หรอื
เครื่องดื่มเข้มข้นทีม่ีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถ
ละลายน้ำได ้แต่ไม่รวมถงึผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายวา่ดว้ย
อาหาร ให้กรมสรรพสามติตรวจวเิคราะห์ไมน่้อยกว่า  
15 วัน ก่อนวนัยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  
โดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งใหก้รมสรรพสามติตรวจวิเคราะห ์
ให้มีจำนวนไมน่้อยกวา่ 3 ภาชนะบรรจ ุตอ่หนึ่งตัวอย่าง 
ที่ส่งตรวจ  

2. ปริมาณน้ำตาล จะใช้ปรมิาณน้ำตาลทีไ่ด้จากผล
การทดสอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอตัราภาษเีพื่อการ
คำนวณภาษี 

3. ปริมาตรเครื่องดืม่ จะใชป้ริมาตรที่ได้จากเครื่องดื่ม
ที่ละลายดว้ยน้ำแลว้ และเปน็ผลที่ได้จากการตรวจวดั
หลังผสมและละลายแลว้  

4. หน่วยงานทีต่รวจวดัและรับรองผลการวิเคราะห์ 
1) กรมสรรพสามติ 
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3) ส่วนราชการหรือสถาบันท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจ
วิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึน้ทะเบียนตำรับ
อาหารหรอือนญุาตใช้ฉลากอาหาร  
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
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4) หน่วยงานทีม่ีมาตรฐานของห้องปฏิบตัิการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏบิัติการวิเคราะห์ของ
กรมสรรพสามติ (Good Laboratory Practice/Excise 
Department : GLP/EXD) หรือสงูกว่า และขึ้นทะเบียน
ไว้กบักรมสรรพสามิตตามระเบียบทีอ่ธิบดีกำหนด 

5. กรณีที่ยังอยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ ผู้มหีนา้ที่ 
เสียภาษีสามารถยื่นหนังสอืรับรองปรมิาณน้ำตาลและ
ปริมาตรเครื่องดืม่เพื่อการชำระภาษีสรรพสามติได้  
และเมื่อได้รบัผลการทดสอบแลว้ต้องนำมายื่นต่อ 
เจ้าพนักงานสรรพสามติ หากปรากฏว่าผลการตรวจวดั
ปริมาณน้ำตาลจากหน่วยงานที่กำหนดสูงกว่า 
ที่ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีรบัรอง ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีตอ้งเสียภาษี
รวมทัง้เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย 

6. รายงานผลการตรวจวดัปริมาณน้ำตาลอย่างน้อย
ต้องระบ ุ 

1) ปริมาณน้ำตาลที่หน่วยเป็นกรัมตอ่เครื่องดื่ม 
100 มิลลิลติร และ 

2) ปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มหลงัผสม 
ต่อ 1 หนว่ยการบริโภค 

7. ค่าความคลาดเคลื่อนในการวดัปริมาตรสดุท้าย 
ของผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด  
ให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกนิร้อยละ 1.6  
ของปริมาตร ในกรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนเกนิร้อยละ 
1.6 ทำให้ปริมาตรของเครือ่งดื่มที่ได้ยื่นเสียภาษีไว้ 
ไม่ครบถว้นต้องเสียภาษีพรอ้มเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
ณ วนัที่ความรบัผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ 
ตามกฎหมาย 

 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผลการตรวจวัดปรมิาณนำ้ตาลสนิค้าเครื่องดืม่ที่มี

ลักษณะผง เกลด็ หรือเครื่องดื่มเข้มข้นทีม่ีส่วนผสมของ
น้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ ประเภทที่ 16.90 (1) 

2. ปญัหา อุปสรรคจาก
การดำเนนิงาน  
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4. การตรวจสอบภายใน ด้านการวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการวางหลกัประกนั 
ค่าภาษีสรรพสามิต สินคา้
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสนิค้า 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวนัที ่
สิบห้าของเดือนถดัจากเดือนที่นำสนิค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนโดยมหีลักประกนั 
ลงวันที ่16 กนัยายน 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) 
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษี
พร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดอืน
ที่นำสนิค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
โดยมีหลกัประกัน ลงวนัที่ 16 กันยายน 2560 

- หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค0615/ 
ว 1459 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดวงเงนิ
ประกันค่าภาษี  

- หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค0615/ 
ว 1509 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดวงเงนิ
ประกันค่าภาษี  

- หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0615/ 
ว 1683 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง กำหนด
วงเงินประกันค่าภาษ ี

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1. หลกัเกณฑ์ วิธกีาร 

และเงื่อนไขการวาง
หลักประกนัค่าภาษี
สรรพสามติ สนิค้า 
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทที่ 
16.90 (1)  

1. ยืน่คำขอต่อสรรพสามติพ้ืนที ่ณ สำนกังานสรรพสามติ
พ้ืนทีแ่หง่ท้องที่ทีโ่รงอตุสาหกรรมหรอืคลงัสนิคา้ทัณฑ์บน
ตั้งอยู่ แลว้แต่กรณ ีตามแบบ ภส. 03-10  

2. วางหลกัประกนัเปน็เงนิสด พันธบตัรรฐับาล 
พันธบตัรขององค์การรฐับาล หนงัสือคำ้ประกัน 
ของธนาคาร โฉนดที่ดนิหรือวางหลักทรัพย์หรือ
หลักประกนัอื่นที่อธบิดีเห็นชอบ เป็นประกันคา่ภาษี
สำหรบัสินคา้ที่จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน ตอ่สรรพสามิตพ้ืนทีแ่หง่ท้องที ่
ที่โรงอตุสาหกรรมหรือคลังสนิค้าทัณฑ์บนตัง้อยู่  
แล้วแตก่รณ ีและให้สรรพสามิตพ้ืนทีม่ีอำนาจอนุมัต ิ

OA4 
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การกำหนดวงเงินประกันคา่ภาษี ให้คดิเฉลี่ยจากยอด
ค่าภาษีในระยะเวลา 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว และให้มี
กำหนด 1 ปี นับแตว่ันที่สรรพสามิตพ้ืนทีอ่นุมตัิ ในกรณี
ยังไม่เคยมีการนำสนิค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนภายในระยะเวลาหกเดอืนมาก่อน  
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามติกำหนดวงเงนิได้ตามความ
เหมาะสม และเมื่อครบหกเดือนแล้ว ให้กำหนดวงเงิน
ประกนัใหม่โดยให้คดิเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะเวลา 
6 เดือนที่ลว่งมาแลว้ 

เพื่อให้การวางหลักประกันคา่ภาษีเป็นไป 
อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน อธิบดีได้กำหนดวงเงนิหลักประกนัค่าภาษ ี
สำหรบัเครือ่งดื่มที่ผลติจากโรงอตุสาหกรรมเครื่องดื่ม 
ที่มีการตดิตั้งระบบมาตรวดัและระบบคอมพวิเตอร์สื่อสาร
ทางไกลของกรมสรรพสามติหรือที่กรมสรรพสามติรบัรอง 
และเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และนำ้พืชผัก และหัวเชื้อ
เข้มขน้เฉพาะที่ใช้กบัเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดืม่เพื่อ
ขายให้กับผูบ้รโิภค ณ จุดขายปลีก โดยกำหนดวงเงนิ
ประกนัคา่ภาษีจำนวนร้อยละ 10 ของยอดค่าภาษีเฉลี่ย
ในระยะ 6 เดือนที่ลว่งมาแลว้ แตไ่มเ่กนิ 1,000,000 บาท 

ให้สินค้าดังต่อไปนี ้เปน็สินคา้ที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมอาจขอชําระภาษีภายในวันที่สบิหา้ของเดอืน
ถัดจากเดอืนทีน่ําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลกัประกัน 

1. เครื่องดื่มที่ผลติจากโรงอตุสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่ี
การติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สือ่สาร
ทางไกลของกรมสรรพสามติหรือที่กรมสรรพสามติรบัรอง
ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

2. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
3. หวัเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใชก้ับเครื่องผลติเครื่องดื่ม

พร้อมดื่มเพื่อขายใหก้ับผู้บรโิภค ณ จดุขายปลีก 
4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 

หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มสี่วนผสมของน้ำตาลและสามารถ
ละลายน้ำได้ฯ 
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เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที ่๑๕ ของเดือน 

ถดัจากเดอืนทีน่ำสินค้าออกจากโรงงานอตุสาหกรรม  
หรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนฯ (แบบ ภส. 03-10) 

2. หนังสืออนุมตัิจากสรรพสามิตพ้ืนที่ 
3. ทะเบียนคุมการวางหลักประกนัคา่ภาษีสรรพสามิต 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
5. การตรวจสอบภายใน ด้านการรับ-จ่ายแสตมป์เครื่องดื่ม 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้องกับ
การรบั-จ่ายแสตมป์
เครื่องดื่ม สินค้าเครื่องดื่ม 
(ตอนที ่2)  

 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 ตามมาตรา 64 มาตรา 66 
มาตรา 67  

- กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามติและ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฎว่าไดเ้สีย 
ภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

- กฎกระทรวงกำหนดชนดิและลักษณะของ 
แสตมป์สรรพสามติและเครือ่งหมายแสดงการเสียภาษี 
ของทางราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที ่12 กนัยายน 2560 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภท
สินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษ ีลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช ้ 
การขดีฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามติสำหรบัสินคา้
เครื่องดื่ม ลงวันที ่28 กนัยายน 2560 

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การรบั-จ่ายแสตมป์

เครื่องดื่ม สินค้าเครื่องดื่ม 
(ตอนที ่2)  
 

มาตรา ๖๔ ใหร้ัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้
สินค้าใดเป็นสินคา้ที่เสียภาษีโดยการใช้แสตมป์
สรรพสามติหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษ ี

การใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครือ่งหมายแสดงการ

OA5 
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เสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าไดเ้สียภาษีแล้วให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๖ แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีของทางราชการ ให้มีชนดิและลักษณะตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๗ หา้มมิให้ผู้ใดเวน้แต่กรมสรรพสามิตทำ
หรือจดัให้มขีึ้นซึ่งแสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ 

การใช้แสตมป์สรรพสามิตเครื่องดื่ม ใช้สำหรบัเสียภาษี
เครื่องดื่มเฉพาะประเภท 02.01 และประเภท 02.02  

การใช้แสตมป์สรรพสามิตเพ่ือให้ปรากฏว่าสินค้า 
ได้เสียภาษแีล้ว ให้ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีขีดฆา่และปดิแสตมป์
สรรพสามติ หรือใหเ้จ้าพนักงานสรรพสามติขดีฆ่า 
ในระบบอิเล็กทรอนิกสต์่อแสตมป์สรรพสามติ แลว้ให ้
ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีปดิแสตมป์สรรพสามติ หรือให้ผู้มหีนา้ที่
เสียภาษีปิดแสตมป์สรรพสามิต ในกรณีที่สนิค้า 
เป็นเครื่องดื่มให้ปดิแสตมปส์รรพสามติบนภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่ม 

การใช้ การขีดฆา่ และการปดิแสตมป์สรรพสามิต  
หรือการขดีฆ่าในระบบอเิล็กทรอนิกสต์่อแสตมป์
สรรพสามติ ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธิบดีประกาศกำหนด 

การเสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามติ โดยการปดิ 
บนภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม การใช้แสตมป์สรรพสามติ
เครื่องดื่มใช้สำหรบัการเสียภาษีเครื่องดื่มทกุชนดิ  
ทั้งในราชอาณาจักรและนำเข้ามาในราชอาณาจักร 

สินค้าที่เสียภาษโีดยใชแ้สตมป์สรรพสามิต ได้แก ่
(1)  เครื่องดืม่ เว้นแต่  

1. เครื่องดื่มที่ผลติจากโรงอตุสาหกรรมที่ตดิตั้ง
ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของ
กรมสรรพสามติหรือที่กรมสรรพสามติรับรองตามระเบียบ
ที่อธิบดีกำหนด 

2. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และ  
3. หวัเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใชก้ับเครื่องผลติ

เครื่องดื่มพรอ้มดื่มเพื่อขายให้แก่ผูบ้รโิภค ณ จุดขายปลกี 
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4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลกัษณะผง 
เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของนำ้ตาลและ
สามารถละลายน้ำไดฯ้ 

(เครื่องดื่มตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4  
ให้ชำระภาษีภายในวนัที่ 15 ของเดือน ถดัจากเดือนทีน่ำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม โดยมหีลักประกันคา่ภาษี
สรรพสามติ)  

 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรบัเครื่องดื่ม 

(แบบ ภส.06-01) 
2. บญัชีคุมการรับ-จ่ายแสตมป์สรรพสามิต  

(แบบ ส.ส.03-01)  
3. แบบรายการภาษีสรรพสามิต (แบบภส. 03-07) 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 

6. การตรวจสอบภายใน ด้านการรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีสรรพสามิต 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการรับแบบรายการ 
ภาษีและรบัชำระภาษี
สรรพสามติ สนิค้า 
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 ตามมาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 และมาตรา 60 

- กฎกระทรวง กำหนดพิกดัอัตราภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2560 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เติม (ฉบับที ่3) ลงวนัที ่31 ตุลาคม 2560 และ 
(ฉบับที ่8) ลงวันที ่27 กนัยายน 2562 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษี
สรรพสามติ ลงวันที่ 16 กนัยายน 2560 "ยกเวน้ภาษี
สรรพสามติแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เฉพาะเศษของบาท 
จากการคำนวณภาษ"ี 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการ
ภาษีสรรพสามิตและสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระ
ภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
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2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การรบัแบบรายการ

ภาษีและรบัชำระภาษี
สรรพสามติ สนิค้า 
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

มาตรา ๕๔ การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระ
ภาษี ให้ดำเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีสินค้าที่ผลติขึน้ในราชอาณาจักร  
ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยืน่แบบรายการภาษตีามแบบ 
ที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีก่อนความรับผดิ 
ในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ เวน้แต่ในกรณีที่ความรับผดิ
ในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้พร้อมกับความรับผดิในการ
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ก็ให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมยืน่แบบ
รายการภาษดีังกล่าวพรอ้มกับชำระภาษภีายใน 
วันที่สบิห้าของเดือนถดัจากเดือนที่มีความรับผดิ 
ในอันจะต้องเสียภาษเีกดิขึน้หรือกอ่นการนำสินค้า 
ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสนิค้าทัณฑ์บน  
แล้วแตก่รณีใดจะเกดิขึน้ก่อน 

(๒) ในกรณีสินค้าทีน่ำเขา้ ให้ผู้นำเข้ายืน่แบบรายการ
ภาษีตามแบบที่อธบิดกีำหนดพร้อมกบัชำระภาษใีนเวลา 
ที่ออกใบขนสินค้าใหต้ามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 

มาตรา ๕๕ ให้ผูม้หีนา้ที่เสียภาษีตามมาตรา ๒๒ หรอื
มาตรา ๒๓ ยืน่แบบรายการภาษีและชำระภาษ ีภายใน
สามสิบวันนับแตว่ันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่สาขา หรือสำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ 
ที่ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีอยู่ในเขตท้องทีน่ั้น 

แบบรายการภาษี ใหเ้ป็นไปตามแบบที่อธบิดีกำหนด 
มาตรา ๕๘ ใหร้ัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนด

สินค้าใดให้เปน็สินค้าที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมอาจขอ
ชำระภาษีภายในวันที่สบิหา้ของเดือนถดัจากเดือนที่นำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสนิคา้ทัณฑ์บน
โดยมหีลักประกันได ้

การขอชำระภาษีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัการชำระ 
ภาษีนั้น และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีประกาศกำหนด 

มาตรา ๖๐ ให้ผูน้ำเข้ายื่นแบบรายการภาษแีละ 

OA6 
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ชำระภาษีสำหรบัสินค้าที่นำเข้าต่อพนักงานเจา้หน้าที่  
ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกำหนด 

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมทีต่อ้งเสียภาษีสรรพสามิต  
ยื่นแบบรายการภาษแีละชำระภาษีตามแบบ ภส. 03-07 
ต่อเจ้าพนกังานสรรพสามิต ณ สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่
สาขาหรือสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู ่

1. แบบรายการภาษี  
1) แบบ ภส.03-07 กรณีผูป้ระกอบอตุสาหกรรม  
2) แบบตามกฎหมายศุลกากร กรณีผู้นำเขา้ 

2. สถานที่ยื่นชำระ   
1) ในประเทศ ที่สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา/

พ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  
2) นำเขา้ ที่สำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากร 

(ยกเวน้ชำระเพ่ิมเติมใหช้ำระที่สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่
ที่สถานประกอบการหรือสรรพสามิตพ้ืนทีด่่านตัง้อยู่  
โดยใช้แบบ ภส.03-07 โดยอนุโลม) 

3) ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคาร ที่ตัง้อยู่
ในกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษี
สำหรบัผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

(1) มโีรงอุตสาหกรรมตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
(2) กรณีอยู่จังหวดัอื่นหรือมโีรงอตุสาหกรรม

หลายแห่งอธิบดีอนญุาตให้ยืน่แบบรายการภาษแีละชำระ
ภาษี ณ กรมสรรพสามติได ้

4) ยื่นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ 
(1) ยื่นแบบรายการภาษแีละชำระภาษีผ่าน 

Internet ทาง http://www.excise. go.th หรอื 
http://www.mof.go.th หรือ ทางแอพพลิเคชัน่ที ่
กรมสรรพสามติพัฒนาขึน้  

(2) ชำระผ่าน Internet หรอื ณ จดุให้บริการ
ของผู้ใหบ้ริการรบัชำระทีต่กลงไวก้ับกรมสรรพสามติ 

3. กำหนดเวลาการยื่นแบบรายการและชำระภาษี 
1) กรณีผลิตในราชอาณาจกัร 

- การยื่นแบบและชำระภาษกี่อนนำสินค้า 



- 85 - 
 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

ออกจากโรงอุตสาหกรรม 
- กรณีภาระภาษเีกดิขึ้นพร้อมกับความรับผิด 

ในการเสียภาษมีูลค่าเพ่ิม ให้ยื่นแบบและชำระภาษีภายใน
วันที่สบิห้าของเดือนถดัจากเดือนที่มีความรับผดิในอนั
จะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ หรือก่อนการนำสินคา้ออกจาก 
โรงอตุสาหกรรม แลว้แต่กรณีใดเกดิขึ้นกอ่น 

- กรณีวางหลกัประกันค่าภาษี ให้ยื่นแบบ 
และชำระภาษีภายในวันที่สบิห้าของเดือนถดัจากเดือน 
ที่นำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรม 

2) กรณีนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
- ยื่นพร้อมอากรศุลกากร 
 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบรายการภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส.03-07) 
2. แบบตามกฎหมายศุลกากร กรณีผู้นำเขา้ 
3. เอกสารประกอบการยืน่แบบรายการภาษี

สรรพสามติ 
2) ปญัหา อุปสรรค 

จากการดำเนนิงาน 
  

 
7. การตรวจสอบภายใน ด้านการคำนวณภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์

ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการคำนวณภาษี
สรรพสามติ สนิค้าเครื่องดืม่ 
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

- กฎกระทรวง กำหนดพิกดัอัตราภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2560 และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่3) ลงวนัที ่31 ตุลาคม 2560 และ 
(ฉบับที ่8) ลงวันที ่27 กันยายน 2562 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษี
สรรพสามติ ลงวันที่ 16 กนัยายน 2560 "ยกเวน้ภาษี
สรรพสามติแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เฉพาะเศษของบาท 
จากการคำนวณภาษ"ี 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบการคำนวณ

ภาษีสรรพสามติ สนิค้า
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภณัฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1)  

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอตัราภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 ไดก้ำหนดวธิีการจัดเก็บภาษแีละอตัราภาษี
สินค้าเครื่องดื่ม ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษ ี 
โดยนอกจากจะจัดเก็บภาษสีินค้าเครื่องดื่มในอัตรา 
ตามมลูค่าแล้ว ยังกำหนดใหจ้ัดเกบ็ภาษีตามปรมิาณ 
ต่อหน่วย (หนึ่งลติร) อีกด้วย โดยอตัราภาษีที่จัดเก็บ 
ตามปริมาณจะกำหนดไวต้ามช่วงของปริมาณน้ำตาล 
ในสินค้าเครื่องดืม่ ตามประเภทท่ี 02.02 ประเภทท่ี 
02.03 ประเภทที ่02.04 และประเภทที ่16.90 (1) 
จะเหน็ได้ว่าอัตราภาษีตามปริมาณที่จดัเกบ็จะมากหรือ
น้อยเพียงใดกข็ึ้นอยูก่ับปริมาณน้ำตาลที่มีอยูใ่นเครือ่งดืม่
แต่ละชนดิ หลักเกณฑ์การตรวจวดัปริมาณน้ำตาล 
ให้ตรวจวดัจากปรมิาณนำ้ตาลท้ังหมด (Total sugar)  
ท่ีอยู่ในสินค้าเครือ่งดืม่นัน้ ๆ ทั้งนำ้ตาลทีม่ีอยู่ตาม
ธรรมชาติและน้ำตาลทีเ่ตมิอยู่ในกระบวนการผลิต  
โดยให้คำนวณปริมาณน้ำตาลที่ “กรัม” ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ดังนั้น ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มต้องยื่นเสียภาษีสรรพสามิตทัง้ตามมูลค่าและ
ตามปริมาณ ตามอตัราที่กำหนดในบญัชีท้ายกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าว 

ฐานราคาภาษีสรรพสามติ 
การคำนวณภาษีตามอัตราตามมูลค่าจำเปน็ตอ้งมฐีาน

ราคาเพื่อใช้ในการคำนวณภาษี ปัจจุบนัประเทศไทยใช้
ฐานราคาทัง้หมด 2 ฐานราคา ไดแ้ก่ 

1) ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
หมายถงึ ราคาขายปลกีแนะนำที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรม
หรือผูน้ำเขา้ประสงค์ให้เปน็ราคาขายต่อผู้บรโิภคทั่วไป 
โดยใช้สำหรับสนิค้าทีต่้องเสยีภาษีสรรพสามิตท่ีผลิต 
และจำหนา่ยภายในประเทศ 

2) รายรับ หมายถึง เงนิ ทรพัย์สินค่าตอบแทน  
หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคำนวณไดเ้ป็นเงนิที่ได้รับ 
หรือพึงได้รบัเนื่องจากการให้บรกิาร โดยใช้สำหรบั 
สถานบริการทีต่้องเสียภาษสีรรพสามติ 

OA7 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

การคำนวณภาษีสรรพสามติ 
การคำนวณภาษีสรรพสามิต คำนวนได้ 3 กรณ ีดงันี้ 
1) กรณีอัตราภาษตีามปริมาณ 

ภาษีสรรพสามติตามปริมาณ = ปรมิาณสนิค้า x 
อัตราภาษีสรรพสามติ 

2) กรณีอัตราภาษตีามมลูคา่ 
ภาษีสรรพสามติตามมูลคา่ = ราคาขายปลกี

แนะนำ x อตัราภาษีสรรพสามิต 
3) กรณีมีการระบุอตัราภาษีทั้งตามปรมิาณและ 

ตามมลูค่า หรอื 1) + 2) 
ภาษีสรรพสามติรวม = ภาษสีรรพสามติ 

ตามปริมาณ + ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า 
 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบรายการภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. 03-07) 
2. แบบแจ้งราคาขายปลกีแนะนำ (แบบ ภส. 02-01) 

และโครงสร้างราคาขายปลกีแนะนาํของสินคา้ 
2) ปญัหา อุปสรรค 

จากการดำเนนิงาน 
  

 
8. การตรวจสอบภายใน ด้านงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และ

ยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ ภส.07-04) และสอบทานจำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่นำมาชำระ
ภาษีสรรพสามิต 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดทำบัญชีและ 
งบเดือนฯ  สินคา้เครื่องดื่ม 
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 มาตรา 118 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบญัชี
ประจำวันแบบบญัชีรับจา่ยสินค้า แบบงบเดือนและ
สถานที่สำหรบัยื่นงบเดือนและแบบบญัชีรับจ่ายสินคา้  
ลงวันที ่16 กนัยายน 2560 

 



- 88 - 
 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) ตรวจสอบการจัดทำ

บัญชแีละงบเดือนฯ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัสินค้า
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

การจดัทำบัญช ี
ผู้ประกอบอตุสาหกรรม มีหน้าที่จัดทำบญัชีประจำวัน

และงบเดือนตามแบบที่กำหนด (แบบภส. 07-01  
แบบภส. 07-02 และ แบบภส. 07-04) 

ผู้นำเขา้ มหีนา้ที่จัดทำบัญชรีับจ่ายสินค้าที่นำเขา้ 
ตามแบบที่กำหนด (แบบภส. 07-03) 

หลักเกณฑ ์วธิีการในการจัดทำบัญชี 
1. บญัชีประจำวันใหท้ำให้เสร็จภายใน 3 วนั  

นับแตว่ันที่มเีหตุทีต่้องลงรายการ 
2. งบเดอืนและบญัชีรบัจ่ายสินค้าทีน่ำเข้า  

ให้ยื่น ณ สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ทีโ่รงอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที ่15 ของเดือน
ถัดไป 

3. บญัชีประจำวัน เอกสารการลงบัญช ีสำเนางบเดอืน 
และบญัชีรบัจ่ายสินค้าฯ ทีน่ำเข้า ให้เกบ็ไว้ไมน่้อยกว่า 5 ปี 
ณ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานที่อืน่ใด 
ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามติสามารถเรียกตรวจสอบได ้

4. บญัชีและงบเดอืน บัญชรีับจ่ายสินค้า อธิบด ี
จะอนญุาตให้กระทำโดยวธิอีื่นใด และจะอนุญาตให้ยื่น
ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้

5) อธิบดีมีอำนาจผ่อนผัน กรณีผู้นำเข้านำสินค้าติดตัว
เข้ามาเพื่อเปน็ตวัอย่าง หรือมิใช่เพื่อการค้า 

 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. บญัชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวตัถดุิบ 

ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 (แบบภส.07-01) 

2. บญัชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย 
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 (แบบภส.07-02) 

3. บญัชีรบัจ่ายสินค้าที่นำเขา้มาในราชอาณาจกัร 
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 (แบบภส.07-03) 

OA8 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

4. งบเดอืนแสดงรายการเกีย่วกับวัตถุดบิ การผลติ 
การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 
แห่งพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
(แบบภส. 07-04) 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
9. การตรวจสอบภายใน ด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้า 

ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร (ตามมาตรา 103) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการยกเว้นภาษี
สรรพสามติหรือคนืภาษี
สรรพสามติสำหรับสนิค้า 
ท่ีส่งออกฯ ตามมาตรา 
103  สินค้าเครื่องดื่ม 
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 มาตรา 103  

- กฎกระทรวง การยกเว้นหรอืคนืภาษสีำหรบัสนิคา้ 
ที่ส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร
และสนิค้าที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้มีสิทธิ
ไดร้ับคนืหรือยกเวน้ภาษี พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่12 กนัยายน 
2560 

- กฎกระทรวง การยกเว้นหรอืคนืภาษสีำหรบัสนิคา้ 
ที่ส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร
และสนิค้าที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้มีสิทธิ
ได้รบัคนืหรอืยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ  
และเงื่อนไขการยกเวน้ภาษหีรือคนืภาษีสำหรับสนิค้า 
ที่ส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร
และสนิค้าที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้มีสิทธิ
ไดร้ับคนืหรือยกเวน้ภาษี ลงวนัที ่16 กนัยายน 2560 
(ฉบับที ่2) ลงวันที ่17 ธนัวาคม 2561 (ฉบบัที ่3)  
ลงวันที ่10 มกราคม 2562 (ฉบับที ่4) ลงวันที ่ 
9 กรกฎาคม 2563 (ฉบับที่ 5) ลงวนัที่ 19 เมษายน 
2564 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การยกเว้นภาษี

สรรพสามติหรือคนืภาษี
สรรพสามติสำหรับสนิค้า 
ที่ส่งออกฯ ตามมาตรา 
103 สินคา้เครื่องดื่ม  
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

มาตรา 103 แหง่พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 บัญญัตวิ่า สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจกัร
หรือนําเขา้ไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเวน้ภาษี 
หรือคนืภาษีหรือลดอัตราภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขทีก่ำหนดในกฎกระทรวง สินค้าที่ส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร ถ้านำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือนําออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพ่ือการส่งออก  
ให้เสียภาษีตามอัตราที่ใช้อยูใ่นเวลาทีน่ําสนิค้ากลบัเข้ามา
หรือในเวลาทีน่ําสนิค้าออกจากเขตปลอดอากร แต่ถ้าเป็น
กรณีลดอัตราภาษี ใหน้ําคา่ภาษีท่ีชําระไวแ้ล้วมาหกัออกได้ 
เว้นแต ่เปน็การนาํสินคา้กลบัเข้ามาหรือนาํสินคา้ 
ออกจากเขตปลอดอากร เพือ่ส่งกลับคืนโรงอตุสาหกรรม 
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลงัสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบ 
การเสรีอื่น ทั้งนี้ตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีประกาศกำหนด 

นิยามศัพท ์
“ผู้ส่งออก” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอยกเว้น

ภาษีหรือคนืภาษีสำหรบัสนิคา้ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนําเขา้ไปในเขตปลอดอากร  

“สถานที่เกบ็สินค้า” หมายความว่า สถานที่เกบ็สินค้า
ที่ได้รบัอนุมัติจากสรรพสามติพ้ืนที่ให้ใช้เก็บสินค้าที่ได้รบั
การยกเว้นภาษแีลว้ และใหห้มายความรวมถึงสถานที่ 
ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษแีล้วของผู้ส่งออกหรอืผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูน้ําเขา้ทีป่ระสงค์จะขอคนืภาษีดว้ย 

บุคคลที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี 
1) ผู้ประกอบอตุสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

ภาษีสรรพสามติ 
2) ผู้ซือ้หรือผู้ที่ได้รบัสินคา้ที่ผลิตในราชอาณาจกัรจาก

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัร
หรือนําเขา้ไปในเขตปลอดอากร โดยไดร้ับความยนิยอม
จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมนั้น 

๓) บคุคลอืน่นอกจากข้อ 1) และข้อ 2) ที่สง่สินค้า 

OA9 ถึง 
OA14 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขา้ไปในเขตปลอดอากร 
ให้มีสิทธขิอคนืภาษี 

สินค้าที่ไดร้ับสิทธยิกเว้นภาษีหรือคืนภาษีต้องมี
ลักษณะ ดังนี ้

1) เปน็สินค้าที่บคุคลตามขอ้ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) 
เป็นผู้ส่งออกฯ หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 

2) ไม่เปน็สินค้าที่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 109 กำหนดให้ได้รับ 
การลดอัตราภาษีหรือยกเวน้ภาษีในกรณีสง่ออก 
นอกราชอาณาจกัร หรอืนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 

3) เปน็สินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือยงัมิได้บริโภค 
 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอยกเวน้ภาษีหรอืคืนภาษ ี 

- กรณีสินคา้เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ให้ใช้ 
แบบภส. 05-01  

- กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครื่องดื่มที่มีลกัษณะผง 
เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที ่16.90(1))  
ให้ใช ้แบบภส. 05-01 (ก) 

2. แบบการขอนำสนิค้าไปเก็บ ณ สถานที่เกบ็ 
เพื่อรอการส่งออก  

- กรณีสินคา้เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ให้ใช้ 
แบบภส. 05-01/1  

- กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครื่องดื่มที่มีลกัษณะผง 
เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที ่16.90(1))  
ให้ใช ้แบบภส. 05-01/1 (ก) 

- กรณแีจง้การรับ - จา่ยสินค้า ณ สถานที ่
เก็บสินค้า สนิค้าเครือ่งดื่ม (ตอนที ่2) ให้ใช ้
แบบภส. ๐๕-๐๑/๒  

- กรณีแจง้การรับ - จา่ยสินค้า ณ สถานที่เกบ็
สินค้า สนิคา้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง 
เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที ่16.90(1))  
ให้ใช ้แบบภส.๐๕-๐๑/๒ (ก) 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่แบบคำขอยกเวน้
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

ภาษหีรือคนืภาษี และขอนำสินค้าไปเกบ็ ณ สถานที่เกบ็
สินค้า ได้แก ่ใบแสดงรายการและราคาสินคา้ เชน่ 
ใบกำกับสนิค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) 
หรือ Airway Bill เปน็ตน้ 

4. บญัชีแสดงการรับ - จ่ายสินค้าทีไ่ดร้ับการยกเว้น
ภาษี ณ สถานที่เก็บสนิค้า 

5. เอกสารประกอบการสง่ออก 
1) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้าออก 

นอกราชอาณาจกัร หรอืการนำสินค้าเขา้ไปใน 
เขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร แลว้แต่กรณี  
ตามระบบพิธีการศุลกากรสง่ออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบไร้เอกสาร (e-Export) 

2) เอกสารการสัง่ซื้อสนิค้า เช่น Performa 
Invoice หรอื Purchase Order หรือ Order Note  
หรือเอกสารอื่นที่มลีักษณะทำนองเดียวกัน 

3) หลกัฐานทีแ่สดงว่าจะมีการชำระราคาคา่สินคา้ 
เช่น หลักฐานการเปิด L/C (Letter of Credit) หรอื
หลักฐานการจดัทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/T 
(Term of Payment) หรือเอกสารทีร่ะบวุ่ามกีารนำเงิน
เข้าบญัชีธนาคาร หรอื Bank Statement เปน็ต้น 

6. รายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษหีรือคืนภาษ ี
2) ปญัหา อุปสรรค 

จากการดำเนนิงาน 
  

 

10. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอคืนภาษีสรรพสามิตหรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับ
สินค้าที่บริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2) หรือสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต 
ตามมาตรา 107 (3) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการขอคืนภาษหีรือการ

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 มาตรา 107 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
การพิจารณาประกาศกำหนดเปน็องค์การสาธารณกศุล  
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

ยกเว้นภาษ ีตามมาตรา 
107 สินคา้เครื่องดื่ม 
(ตอนที ่2)  

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่16 กนัยายน 2560 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การ 
สาธารณกุศลตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา 108 
(1) (2) แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 
ลงวันที ่16 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขการยกเวน้ภาษหีรือคนืภาษีสำหรับสนิค้าที่
ส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
และสนิค้าที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้มีสิทธิ
ได้รบัคนืหรอืยกเว้นภาษี ลงวันที ่16 กนัยายน 2560  

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การขอคืนภาษหีรือ

การยกเว้นภาษ ีตามมาตรา 
107 สินคา้เครื่องดื่ม  
(ตอนที ่2)  

มาตรา ๑๐๗ แหง่พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ําเข้ามีสิทธิ
ได้รบัคนืหรอืยกเว้นภาษี ในกรณีดงัต่อไปนี ้

๑) สินค้าตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงทีบ่ริจาค 
แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดยผ่านสว่นราชการ 
ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศลทีร่ัฐมนตรี
ประกาศกำหนด 

๒) สินค้าตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงทีบ่ริจาค 
เป็นสาธารณประโยชน์แก่สว่นราชการในราชการ
ส่วนกลาง ราชการสว่นภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

๓) สินค้าที่จําหน่ายให้แกผู่้ได้รับเอกสิทธิ์ตาม 
ข้อผูกพันทีป่ระเทศไทยมีอยูต่่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสญัญากับ
นานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกนั 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอรับคนืหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ 

(๑) หรือ (๒) (แบบภส.๐๕-๐๕) 
2. แบบคำขอรับคนืหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ 

(3) (แบบภส.๐๕-๐6) 

OA15 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
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2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
11. การตรวจสอบภายใน ด้านการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตและคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้า 

ที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว (กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ในการผลิตสินค้าสรรพสามิต) ตามมาตรา 105 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการลดหย่อนและคืน
ภาษีสรรพสามติ สำหรบั
สินค้าที่ผลติขึน้จากสนิค้า 
ที่เสียภาษีสรรพสามติไว้
แล้ว ตามมาตรา 105 
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภณัฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 มาตรา 105 

- กฎกระทรวงกำหนดสินคา้ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรม
มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสินคา้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  
16 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ
และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรบั
สินค้าที่ผลติขึน้จากสนิค้าทีไ่ด้เสียภาษีสรรพสามิตไวแ้ล้ว 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ
และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรบั
สินค้าที่ผลติขึน้จากสนิค้าทีไ่ด้เสียภาษีสรรพสามิตไวแ้ล้ว 
พ.ศ. 2560 (ฉบบัที่ 2) ลงวันที ่25 ธนัวาคม 2561 

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การลดหย่อนและคืน

ภาษีสรรพสามติ สำหรบั
สินค้าที่ผลติขึน้จากสนิค้า 
ที่เสียภาษีสรรพสามติ 
ไวแ้ล้ว ตามมาตรา 105 
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ประเภทท่ี 
16.90 (1) 

มาตรา ๑๐๕ แหง่พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมมีสิทธิขอลดหยอ่น
ภาษีสำหรับสนิคา้ที่กำหนดในกฎกระทรวงได้ โดยนํา
จำนวนเงนิภาษีที่ได้เสียไวแ้ล้วสำหรับสนิค้าทีน่ำ 
มาใช้เปน็วตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการผลิตสนิคา้ 
มาหักออกจากจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียสำหรับสนิค้านัน้  
ในกรณีที่จำนวนเงนิภาษีที่ได้เสียไว้แลว้สำหรับวตัถุดิบ
หรือสว่นประกอบที่ใช้ในการผลิตสนิค้าทีไ่ดร้ับการ
ลดหย่อนเกนิกว่าจำนวนเงนิภาษีท่ีต้องเสีย ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคนืเงินภาษนีั้น การยืน่คําร้องขอ
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

ลดหย่อนภาษีและการคืนเงนิภาษี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขทีอ่ธบิดีประกาศกำหนด 

 
เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
1. แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต

สินค้าที่จะขอลดหยอ่นภาษีสรรพสามิต (แบบ ภส. ๐๕-๐๒) 
2. แบบคาํขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามติสำหรับ

วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติสินคา้ 
(แบบภส. ๐๕-๐๓) 

3. แบบรายการภาษีสรรพสามิต (แบบภส. ๐๓-๐๗) 
4. บัญชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายวัตถดุิบหรือ

ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (แบบภส. ๐๗-๐๑)  
และหลักฐานประกอบการลงบัญช ี

5. บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจําหน่าย  
(แบบภส. ๐๗-๐๒) และหลักฐานประกอบการลงบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) ปญัหา อุปสรรค 

จากการดำเนนิงาน 
  

 
12. การตรวจสอบภายใน ด้านการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ

ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 106) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล   
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 

แนวทางปฏิบตัิ และข้อมูลอืน่
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการยกเว้นภาษ ี
กรณนีำสนิคา้ไปใชเ้ปน็วัตถดุบิ
หรอืสว่นประกอบในการผลติ
สินคา้ที่ตอ้งเสียภาษี
สรรพสามติ ตามมาตรา 106 
สินคา้เครือ่งดืม่ (ตอนที ่2) 
และผลติภณัฑ์ที่ใช้เปน็
เครื่องดืม่ฯ ประเภทที ่ 
16.90 (1) 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 มาตรา 106 

- กฎกระทรวงการยกเวน้ภาษีสำหรับสนิคา้ที่นำ 
ไปใช้เปน็วตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการผลิตสนิคา้  
พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวน้ภาษี
สำหรบัสินคา้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรอืส่วนประกอบ 
ในการผลติสนิคา้ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่16 กนัยายน 
2560 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การยกเว้นภาษี

สรรพสามติ กรณีนำสินคา้ 
ไปใช้เปน็วตัถดุิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลติ
สินค้าทีต่้องเสียภาษี
สรรพสามติ ตามมาตรา 
106 สินคา้เครื่องดื่ม  
(ตอนที ่2) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ  
ประเภทท่ี 16.90 (1) 

มาตรา ๑๐๖ แหง่พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 บัญญัตวิ่า อธบิดีมีอำนาจยกเวน้ภาษีใหแ้ก่ 
ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษี ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

(๑) สำหรับสนิคา้ที่นําไปใช้เป็นวตัถดุิบ 
หรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้ประเภทหรือชนิดเดมิ 
หรืออกีประเภทหรืออีกชนดิหนึ่งซึ่งต้องเสียภาษ ี
ตามพระราชบัญญัตนิี้ 

(๒) สำหรับสนิคา้ที่นําไปใช้เป็นวตัถดุิบ 
หรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้เพื่อการส่งออก 

“สินคา้ที่นําไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือสว่นประกอบ 
ในการผลติสินค้า” หมายความว่า สินค้าที่นาํไปใชเ้ป็น
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติสินคา้ประเภทหรือ
ชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรอือีกชนดิหนึ่ง ซึง่ต้อง 
เสียภาษีสรรพสามติ หรือสนิค้าทีน่ําไปใช้เปน็วตัถดุิบ 
หรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้เพื่อการส่งออก  

สินค้าทีน่ําไปใช้เปน็วตัถดุิบหรือสว่นประกอบ 
ในการผลติสินค้าที่จะไดร้ับยกเว้นภาษตี้องมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) มิใช่สนิค้าที่ผลติขึน้จากวัตถุดบิหรอืมี
ส่วนประกอบของสนิค้าทีไ่ดร้ับยกเว้นภาษ ี 

(๒) เป็นสนิค้าทีน่ําไปใช้เปน็วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบ
ในการผลติสินค้าทีต่้องเสียภาษีสรรพสามติ 

 
เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอยกเวน้ภาษีสำหรับสนิค้าทีน่ำมาใช ้

เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลิตสนิค้า  
ตามมาตรา ๑๐๖ (แบบภส. ๐๕-๐๔) และหลกัฐาน
ประกอบคาํขอ 

2. บญัชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายสินคา้ที่ได้รบั 
การยกเว้นภาษนีำไปใช้เปน็วัตถุดบิในการผลิตสนิค้า 
(แบบภส. ๐๕-๐๔/๑) 

3. งบเดอืนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสนิค้าที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษ ี(แบบภส. ๐๕-๐๔/๒) 

OA17 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
13. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 

ที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 110 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการคืนภาษีสนิค้า
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
ตามมาตรา 110 สินค้า
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
 

- พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่18 มนีาคม 2560 มาตรา 110 

- กฎกระทรวงกำหนดสินคา้ที่มีสิทธิคนืภาษี 
และการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสือ่มคุณภาพ
ของสินค้าจนใช้การไมไ่ด ้พ.ศ. 2560 ลงวันที ่ 
12 กนัยายน 2560 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขการขอคนืภาษีที่ได้เสียไวแ้ล้วสำหรับสินค้า 
ที่พิสูจน์ไดว้่าเสียหายหรือเสือ่มคุณภาพจนใช้การไม่ได้  
พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2560 

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การคนืภาษีสินคา้

เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
ตามมาตรา 110 สินค้า
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
 

มาตรา ๑๑๐ แหง่พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ 
พ.ศ. 2560 บัญญัตวิ่า ให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรม 
หรือผูน้ําเขา้มีสิทธิขอคืนภาษีที่ได้เสียไวแ้ล้วสำหรบัสินคา้
ที่พิสูจน์ไดว้่าเสียหายหรือเสือ่มคุณภาพจนใช้การไม่ได้ 
สินค้าที่มสีิทธขิอคนืภาษีและการพิสูจน์ลักษณะ 
ความเสียหายหรือเสือ่มคุณภาพของสินคา้จนใช้การไม่ได้  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง การขอคนืภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธบิดปีระกาศกำหนด 

การพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพ
ของสินค้าจนใช้การไมไ่ด ้ตอ้งปรากฏอย่างชดัแจ้งวา่ 
สินค้านั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

๑) กรณีสินคา้เครื่องดื่มเสียหายจนใช้การไม่ได้  
ต้องมีลกัษณะความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี ้
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

(๑) มวีัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน 
(๒) ภาชนะบรรจุเครื่องดืม่เสียหาย โดยแตก รัว่ 

บุบหรือบวมไม่เปน็รปูทรงหรือฉลากปดิภาชนะเสียหาย 
หลุด หรอืลอก จนไม่สามารถนําเครื่องดืม่ไปบรโิภค 
หรือออกจําหน่ายได ้

(๓) มีลกัษณะความเสียหายอื่น ๆ ทีแ่สดงให้เห็นว่า
สินค้าไม่สามารถนําไปบริโภคหรือจาํหน่ายได้ 

๒) กรณีสินคา้เครื่องดื่มเสือ่มคุณภาพจนใช้การไมไ่ด้ 
ต้องมีลกัษณะอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(๑) หมดอายุการบรโิภค 
(๒) มีลกัษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยม ี

สีจางลงหรือเข้มขึ้น หรือขุ่น หรือมีตะกอน 
(๓) ภาชนะบรรจุเครื่องดืม่มลีักษณะบวม เปน็รา 

เป็นสนิม หรือมีของเหลวซึมออกมาจากภาชนะ 
(๔) มีลกัษณะการเสื่อมคุณภาพอื่น ๆ ที่แสดง 

ให้เห็นว่าไม่สามารถนําสนิคา้ไปบริโภคหรือจาํหน่ายได ้
 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคาํขอคืนภาษ ีกรณสีินค้าเสียหายหรือ 

เสื่อมคุณภาพจนใชก้ารไม่ได ้(แบบ ภส. ๐๕-๑๓) 
2. เอกสารหรือหลักฐานบันทึกการตรวจสอบสนิค้า

และบนัทึกการควบคุมการทำลายสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
14. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  

สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03 (2)) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการขอใช้สิทธิเสียภาษี

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์
สำหรบัเครือ่งดื่มนำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผัก พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่9 มกราคม 2562 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

สรรพสามติในอตัราตาม
มูลค่าร้อยละศนูย์  
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
ประเภทท่ี 02.03 (2) 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์
สำหรบัเครือ่งดื่มนำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผัก (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การขอใช้สิทธิเสียภาษี

สรรพสามติในอตัรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละศนูย์ 
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) 
ประเภทท่ี 02.03 (2) 

การให้สิทธิผู้ประกอบอตุสาหกรรม และผูน้ำเข้า  
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละศูนย ์(เฉพาะอตัราภาษี
ตามมลูค่าเทา่นัน้) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ  
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์
สำหรบัเครือ่งดื่มประเภทน้ำผลไม้และนำ้พืชผักที่มีอตัรา
ส่วนผสมของน้ำผลไมแ้ละนำ้พืชผักต่อปริมาตรสทุธขิอง
เครื่องดื่มเป็นไปตามที่กรมสรรพสามติกำหนด ซึ่งมีผล
บังคับใชต้ั้งแตว่ันที่ 16 กนัยายน 2560 สาระสำคญั  
คือ กำหนดใหเ้ครื่องดืม่น้ำผลไม้และนำ้พืชผักที่ทำจาก
ผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มกี๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของกาเฟอนีเกนิ  
5 มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่มปรมิาตรหนึ่งลติร และต้องเปน็
เครื่องดื่มทีม่ีรายชือ่ประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสม
ตามทีก่ำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครือ่งดืม่ประเภท
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (จำนวน 125 รายการ) และ
เครื่องดื่มประเภทชา และกาแฟถูกถอดออกจากบญัช ี
ท้ายประกาศฯ ดังนั้น จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอตัรา 
ร้อยละศนูย์ ทั้งนี้ ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า 
ท่ีได้รบัสิทธิจะต้องปฏบิัตติามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 2560 ตลอดจนหลักเกณฑ์ วธิีการและ
เงื่อนไขฯ ตามประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลคา่ร้อยละ
ศูนย์ สำหรบัเครื่องดื่มนำ้ผลไม้และนำ้พืชผัก พ.ศ. 2560  
ลงวันที ่16 กนัยายน 2560 และประกาศกรมสรรพสามติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการเสยีภาษีในอตัรา 
ตามมลูคา่รอ้ยละศนูย ์สำหรบัเครือ่งดืม่นำ้ผลไมแ้ละ 
น้ำพืชผกั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่5 สิงหาคม 2562 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. คำขอใช้สทิธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์
2. เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอตัรา 

ตามมลูค่ารอ้ยละศนูย ์
- สูตรส่วนผสมและกรรมวธิกีารผลติ  
- หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 

6 เดือน  
- หลกัฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสาร 

ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) 
รวมทัง้เอกสารประกอบที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียน
อาหารหรอืแจง้รายละเอียดอาหาร ไดแ้ก่ สบ. 5-1  
สบ. 5-2 สบ. 5-3 สบ. 5-4 หรือสบ. 5-5 แล้วแต่กรณี 

- ฉลากของเครื่องดื่มชนดินัน้ ๆ 
3. ใบรายงานผลการทดสอบอัตราส่วนผสมของ 

น้ำผลไมแ้ละนำ้พืชผกั จากกลุ่มวเิคราะห์สนิคา้และของกลาง 
กรมสรรพสามติ 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
15. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 

สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม  
ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03 (3)) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการขอใช้สิทธิเสียภาษี
สรรพสามติในอตัราตาม
มูลค่าร้อยละสาม  
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) 
ประเภทท่ี 02.03 (3) 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับ
เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักทีม่ีการเติม
สารอาหารหรือสารอืน่ ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2563 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การขอใช้สิทธิเสียภาษี

สรรพสามติในอตัราตาม
มูลค่าร้อยละสาม สินค้า
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
ประเภทท่ี 02.03 (3) 

นิยามเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่จะไดร้ับสิทธิ
“เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักที่มกีารเติม
สารอาหารหรือสารอืน่” หมายความว่า เครื่องดื่มประเภท
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีรายชื่อประเภทเครือ่งดื่ม 
และอตัราสว่นผสมตามที่กำหนดในบญัชีอตัราสว่นผสม 
ของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และนำ้พืชผักท้ายประกาศ 
กรมสรรพสามติ ซึ่งไม่มีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์ 
และไม่ใช่เครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของกาเฟอีนเกิน  
5 มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่มปรมิาตรสุทธิหนึง่ลิตร ทั้งนี้  
ต้องมกีารเตมิสารอาหารหรอืสารอื่นตามที่กำหนด 
ไว้ในประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับ
เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักทีม่ีการเติม
สารอาหารหรือสารอืน่ ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2563  
ได้จดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร  
และได้รบัเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่าด้วย 
อาหารแลว้ 

กรณีน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักรวม เครื่องดื่มที่มีสว่นผสม
ของนำ้ผลไม้และน้ำพืชผักหลายชนิด ทั้งชนิดที่มีรายชื่อ
และไม่มรีายชื่อในบัญชีอตัราส่วนผสม การพิจารณาอัตรา
ส่วนผสมให้พิจารณาเฉพาะน้ำผลไม้และน้ำพืชผักชนดิ 
ที่มีรายชื่อประเภทเครือ่งดื่มตามทีก่ำหนดในบัญช ี
อัตราสว่นผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
ท้ายประกาศฯ 

คุณสมบัติและลกัษณะ 
1) ตอ้งเป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่ม 

และอตัราสว่นผสมที่กำหนดในบัญชีอตัราส่วนผสมของ
เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักทา้ยประกาศฯ 
กรณีมีสว่นผสมของน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักหลายชนดิ  
ให้พิจารณาเฉพาะรายชื่อทีม่ีอยู่ในบัญชีฯ 

2) ให้เติมสารอาหารหรือสารอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(1) วติามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ  

และผลติผลจากพืชหรือสตัว ์ 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

(2) สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ  
     หรือสารสกดัของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรอื (2) 
(4) สว่นผสมอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง 
     ของสารใน (1) (2) หรอื (3) 
(5) สารหรอืสิ่งอืน่นอกจาก (1) – (4) ที่สำนักงาน 
     คณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกำหนด 
     หรืออนุญาตเพิ่มเติม 

3) แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ  
ฉลากปิดภาชนะ หรือ ฝาปดิภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ดงันี้ 

(1) ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(2) สถานทีต่ั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
     นำเขา้ 
(3) ชื่อเครื่องดืม่ 
(4) เครื่องหมายการค้า 
(5) สว่นผสมหลักของเครื่องดื่ม 
(6) ปริมาตรสุทธ ิ
(7) วนัเดือนปี ที่ผลติและทีห่มดอายุ หรือทีค่วร 
     บริโภคก่อน 
(8) เลขสารบบอาหาร 
 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
2. เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอตัรา 

ตามมลูค่ารอ้ยละสาม 
- สูตรส่วนผสมและกรรมวธิกีารผลติ  
- หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน  

6 เดือน  
- หลกัฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสาร 

ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) 
รวมทัง้เอกสารประกอบที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียน
อาหารหรอืแจง้รายละเอียดอาหาร ไดแ้ก่ สบ. 5-1  
สบ. 5-2 สบ. 5-3 สบ. 5-4 หรือสบ. 5-5 แล้วแต่กรณี 

- ฉลากของเครื่องดื่มชนดินัน้ ๆ 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

- แบบรายละเอียดเครื่องดื่มที่มีการเตมิสารอาหาร 
หรือสารอื่นอย่างใดอยา่งหนึง่และได้จดทะเบียนอาหาร 
หรือแจ้งรายละเอียดอาหารและได้รบัเลขสารบบอาหาร 
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

3. ใบรายงานผลการทดสอบอัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไมแ้ละนำ้พืชผกั จากกลุ่มวเิคราะห์สนิคา้และของกลาง 
กรมสรรพสามติ 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 

16. การตรวจสอบภายใน ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 
02.02 (2)) 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

1. การเตรียมขอ้มูล 
รวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิ
และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการขอใช้สิทธิเสียภาษี
สรรพสามติในอตัราตาม
มลูค่าร้อยละสิบ  
สินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) 
ประเภทท่ี 02.02 (2) 

- ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับ
เครื่องดื่มอื่น ๆ ทีม่ีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่ ลงวนัที่ 
1 ตุลาคม 2562 

 

2. ประเด็นการตรวจสอบ 
1) การขอใช้สิทธิเสียภาษี

สรรพสามติในอตัราตาม
มูลค่าร้อยละสิบ สินคา้
เครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
ประเภทท่ี 02.02 (2) 

นิยามเครื่องดื่มอื่น ๆ  
“เครื่องดื่มอืน่ ๆ” หมายความว่า เครื่องดื่มอืน่ ๆ  

ในประเภทที่ 02.02 นอกจากน้ำแรแ่ละน้ำอัดลม  
ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือทีป่รุงกลิน่รส  
แตไ่ม่รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแรต่ามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอนีตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร 
ซึ่งต้องแสดงข้อความจำกดัการดื่มบนฉลาก 

 

OA21 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

คุณสมบัติและลกัษณะ 
เครื่องดื่มอื่น ๆ ทีม่ีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่  

ที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าตามประกาศนี้ 
ต้องมคีุณสมบัตแิละลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี้ 

1) เปน็เครื่องดื่มทีม่ีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่
อย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี ้และไดร้ับเลขสารบบอาหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารแล้ว 

(1) วติามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ  
     และผลติผลจากพืชหรือสัตว ์
(2) สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ  
     หรือสารสกดัของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรอื (2) 
(4) สว่นผสมอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง 
     ของสารใน (1) (2) หรอื (3) 
(5) สารหรอืสิ่งอืน่นอกจาก (1) – (4) ที่สำนักงาน 
     คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด 
     หรืออนุญาตเพิ่มเติม 

2) เปน็เครื่องดื่มทีไ่มม่ีการเติมหรือใช้วธิีการใด ๆ  
ให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดื่ม 

3) เปน็เครื่องดื่มทีแ่สดงรายละเอียดต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี้ 
ที่ภาชนะบรรจ ุฉลากปดิภาชนะ หรอืฝาปดิภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่ม   

(๑) ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(๒) สถานทีต่ั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
     ของผู้นำเขา้ 
(๓) ชื่อเครื่องดืม่ 
(๔) เครื่องหมายการค้า 
(๕) สว่นผสมหลักของเครื่องดื่ม   
(๖) ปริมาตรสุทธิ   
(๗) วนั เดือน ปี ที่ผลติและที่หมดอายุ หรือทีค่วร 
     บริโภคก่อน 
(๘) เลขสารบบอาหารในกรณีส่งเครือ่งดื่มออกไป 
     นอกราชอาณาจกัร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 105 - 
 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลอ้างอิง กระดาษ
ทำการ 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1. แบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลคา่ 

ร้อยละสิบ 
2. เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอตัรา 

ตามมลูค่ารอ้ยละสิบ 
- สูตรส่วนผสมและกรรมวธิกีารผลติ  
- หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน  

6 เดือน  
- หลกัฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสาร 

ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) 
รวมทัง้เอกสารประกอบที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียน
อาหารหรอืแจง้รายละเอียดอาหาร ไดแ้ก่ สบ. 5-1  
สบ. 5-2 สบ. 5-3 สบ. 5-4 หรือสบ. 5-5 แล้วแต่กรณี 

- ฉลากของเครื่องดื่มชนดินัน้ ๆ 
- แบบรายละเอียดเครื่องดื่มที่มีการเตมิสารอาหาร 

หรือสารอื่นอย่างใดอยา่งหนึง่และได้จดทะเบียนอาหาร 
หรือแจ้งรายละเอียดอาหารและได้รบัเลขสารบบอาหาร  
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

2) ปญัหา อุปสรรค 
จากการดำเนนิงาน 

  

 
 
 

     (..................................................)                            (..................................................) 
  นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร/                            ผูอ้ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
         ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ                                                  ผู้สอบทาน 

                  ผู้จดัทำ   
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กระดาษทำการ 
ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการจดทะเบียนสรรพสามติ กรณีสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) และผลติภัณฑ์ 

ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขม้ข้นฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ตามมาตรา 32 มาตรา 33 

มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ  
การจดทะเบียนสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 (หัวข้อที่ 1) 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่
นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ
นำเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (หัวข้อที่ 2) 

 
การจดทะเบียนสรรพสามิต  
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ผู้ประกอบอตุสาหกรรมและผูน้ำเขา้ ได้มกีารยืน่
แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรบัใบแทน 
ใบทะเบียนสรรพสามิตหรือขอย้าย หรือเลกิ หรือโอน
กิจการ (ตามแบบ ภส.01-01) ณ สำนกังาน
สรรพสามติพ้ืนที่แห่งทอ้งทีท่ี่โรงอตุสาหกรรม หรอื
สถานประกอบการนำเข้าตัง้อยู่ หรือยืน่ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่เวบ็ไซตก์รมสรรพสามติ 
http://www.excise.go.th ถูกต้อง ครบถว้น  

- มาตรา 32 
- ประกาศกรมฯ 
(หัวข้อที่ 1) 
ข้อ 1 และแบบ  
ภส.01-01 

   

     

OA1  

การจดทะเบียน 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

เอกสารในการยืน่ขอจดทะเบียน มคีวามครบถว้น
ไดแ้ก่  

1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให ้
ไม่เกนิ 6 เดือน)  

2) บตัรประจำตวัประชาชน หรือบัตรประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากรของผู้ยืน่คำขอ 

3) หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตวั
ประชาชนของผูม้อบอำนาจและผู้รบัมอบอำนาจ 

4) ทะเบียนบ้าน แผนทีต่ั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม/สถานประกอบการนำเข้า 

5) หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิข์องสถานที่ทีข่อ 
จดทะเบียนสรรพสามติ หรอืหนงัสือยินยอม 
ให้ใช้สถานที ่

6) ใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
7) ใบทะเบียนสรรพสามติ (กรณีเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหรือใบทะเบียนชำรดุในสาระสำคญั) 
8) หลกัฐานการแจง้ความทีเ่จ้าหนา้ที่ตำรวจ 

ออกให้ (กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสญูหาย) 
9) บญัชีรายละเอียดวตัถดุิบ สินค้าระหวา่งผลติ 

สินค้าสำเร็จรปูและบญัชีรายการค้างชำระภาษี  
(กรณีย้ายหรือโอนหรือเลกิกจิการ) 

10) บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอน 

    

2. ผู้มีอำนาจอนุมตัิจดทะเบยีนสรรพสามติ 
สรรพสามติพ้ืนที่เปน็ผู้ลงลายมือชื่อในใบทะเบียน
สรรพสามติ  

- มาตรา 33    

3. ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกบั 
การจดทะเบียนในกรณตี่าง ๆ หน่วยงานได้ 
มีการตรวจสอบและการปฏิบัติเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กฎหมายกำหนด ดงันี ้

1) การยื่นคาํขอจดทะเบียนสรรพสามติ 
- กรณีทีม่ีใบทะเบยีนสรรพสามิตอยู่ก่อนแลว้

ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในหกเดือนนับแต่

- มาตรา 32 
- ประกาศกรมฯ 
(หัวข้อที่ 1) 
ข้อ 1 - ข้อ 5  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

วันที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
บังคับใช ้(เริม่บังคับใช้เมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2560) 
โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

- กรณีที่มีการประกอบอตุสาหกรรมหรือ 
นำสินค้าเขา้มาในราชอาณาจักรอยู่ก่อนพระราชบญัญตัิ 
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ยืน่คำขอ 
จดทะเบียนสรรพสามติภายใน 30 วนั นับแตว่ันที่
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บงัคับใช ้
(เริ่มบงัคับใช ้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560)  

- กรณีเริม่ประกอบอุตสาหกรรมหรือเริ่มนำ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร เมือ่พระราชบญัญตัิภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 2560 ใชบ้ังคับแลว้ ยื่นคำขอ 
จดทะเบียนสรรพสามติ ภายใน 30 วนั กอ่นเริ่มผลติ
สินค้าหรือเริ่มนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  

2) กรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชำรดุในสาระ 
สำคัญหรือสญูหาย ยื่นคาํขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามติต่อสรรพสามติพ้ืนที่ภายในสิบห้าวนันบัแต่
วันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสำคญัหรือการสูญหาย  

3) กรณีจะย้ายโรงอตุสาหกรรมต้องแจ้งย้าย 
โรงอตุสาหกรรม ณ สถานทีท่ี่ได้จดทะเบียน
สรรพสามติไว้ก่อนวนัย้ายไมน่้อยกวา่สิบห้าวนั  

4) กรณีเลิกกิจการหรอืโอนกิจการใหแ้จ้งต่อ
สรรพสามติพ้ืนที่ ณ สถานทีท่ี่ได้จดทะเบียน
สรรพสามติไว้ก่อนวนัเลิกกิจการหรือโอนกิจการ 
ไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั และใหค้ืนใบทะเบียนสรรพสามติ
แก่เจ้าพนักงานสรรพสามติ ณ สถานที่ที่ได้แจง้เลิก
หรือโอนกิจการนั้นภายในสบิห้าวันนับแตว่ันทีห่ยุด
ประกอบกิจการ และผู้รับโอนกิจการตอ้งยื่นคําขอ 
จดทะเบียนสรรพสามติภายในเจ็ดวันนับแตว่ันรับโอน
กิจการ 

5) กรณทีี่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมถึงแกค่วามตาย
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอจดทะเบียน
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

สรรพสามติภายในหกสิบวนันับแตว่ันที่ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมถงึแก่ความตาย ในกรณีที่ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้แจ้งยกเลิกใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามติ
พ้ืนที่ ณ สถานที่ทีไ่ด้จดทะเบียนสรรพสามิตไว ้
ภายในหกสิบวัน นบัแต่วนัทีผู่้ประกอบอตุสาหกรรม 
ถึงแก่ความตาย 

4. กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ไม่ยื่น 
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวตัถดุิบ การผลิต  
การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ  
ภส.07-04) หรือผูน้ําเข้าไมย่ื่นบัญชรีับจ่ายสนิค้าที่
นําเขา้มาในราชอาณาจักร (ตามแบบ ภส.07-03) 
ติดต่อกนัเปน็เวลาหกเดือนขึ้นไป หนว่ยงานได้
ดำเนินการเพิกถอนใบทะเบยีนสรรพสามติแล้ว  

- มาตรา 39 
 

   

5. กรณีที่ผู้นําเข้านําสนิค้าตดิตวัเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรอืนําสนิคา้เข้ามาในราชอาณาจกัร 
เพื่อเป็นตัวอยา่งสินค้า หรือนําสินค้าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรโดยมิใชเ่พื่อการค้า ผู้นำเข้าได้ยืน่เอกสาร
หลักฐานการผ่อนผันการจดทะเบียนสรรพสามิต  
และได้กรอกรายละเอียดตามแบบที่กรมสรรพสามิต
กำหนดใหค้รบถ้วน  

- มาตรา 32
วรรค 5 
- ประกาศกรมฯ 
(หัวข้อที่ 2)  
ข้อ 2 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ กรณีสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลติภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขม้ข้นฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) 

 
หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  

 
วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 

ผู้สอบทาน : 
 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ตามมาตรา 17 และ 
มาตรา 18 

2. กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 ลงว ันที่   
12 กันยายน 2560 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งราคาขายปลีก
แนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 (หัวข้อที่ 1) 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งราคาขายปลีก
แนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (หัวข้อที่ 2) 

5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งราคาขายปลีก
แนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (หัวข้อที่ 3) 

6. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้า การพิจารณาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
(หัวข้อที่ 4) 

7. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีจ่ายสินค้า  
ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามาหรือนำสินค้าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า 
หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (หัวข้อที่ 5) 

 
 
 
 
 

OA2  

การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 
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การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.02-01) 
พร้อมโครงสรา้งราคาของสนิค้าเครื่องดื่มชนดิตา่ง ๆ ว่ามี
การยื่นแบบแจง้ราคาขายปลีกแนะนำ โครงสร้างราคา และ
เอกสาร หลกัฐานประกอบการยื่นครบถว้น ดังนี ้

1) กรณีผลิตในราชอาณาจกัร ยื่นแบบแจง้ราคา 
ขายปลีกแนะนำพร้อมโครงสร้างราคาฯ ณ สำนกังาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่โรงอตุสาหกรรมตั้งอยู่ หรือยืน่ผ่าน
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามติ 
http://www. excise.go.th ก่อนวันยืน่แบบรายการ 
ภาษีและชำระภาษ ีหรอืก่อนนำสนิค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรม/คลงัสินคา้ทัณฑ์บน แล้วแตก่รณีใด 
เกิดขึ้นกอ่น 

2) กรณีนำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นแบบแจ้ง 
ราคาขายปลีกแนะนำพร้อมโครงสร้างราคาฯ ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู ่หรอืสถานที่
ตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ หรอืยื่นผ่านระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เนต็ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามติ http://www. 
excise.go.th ก่อนวนัยื่นแบบรายการภาษแีละชำระภาษี 
หรือกอ่นนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  
แล้วแตก่รณีใดเกดิขึน้ก่อน 

3) เจ้าหนา้ที่ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูตอ้ง  
ของการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  
ก่อนรบัแบบแจ้งฯ เชน่ ชือ่ผูเ้สียภาษีสรรพสามติ ที่อยู ่ 
ผู้มีอำนาจลงนาม วันทีม่ีการจำหน่ายสนิค้าจริง 
ในท้องตลาด และรายละเอยีดต่าง ๆ (ตามแบบ  
ภส.02-01) (โดยวิธกีารสมัภาษณ์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน) 

- มาตรา 18 
- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 1 
- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่3) ข้อ 1 
 

   

2. สอบทานการคำนวณโครงสร้างราคา  
ว่ามีการกำหนดต้นทนุการผลิต คา่บรหิารจดัการ และ
กำไรมาตรฐาน สอดคล้องกบัความเปน็จรงิหรือไม ่ดงันี ้ 

- มาตรา 17 (1) 
- กฎกระทรวงฯ
ข้อ 3 ข้อ 4 

   

http://www/
http://www/
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1) กรณีสินคา้ผลิตในประเทศ 
(1) ต้นทนุการผลิต ได้แก่ คา่วัตถุดบิ 

ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอืน่ที่ใช้ในกระบวนการผลติ 
(2) คา่บรหิารจดัการ เป็นคา่ที่ไดม้าจากการ

ประมาณการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ไดแ้ก ่ 
ค่าโฆษณา ค่าขนสง่ คา่ประกันภัย ค่าภาษีสรรพสามติ  
ค่าภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิน่ คา่ภาษีอื่นที่
จัดเกบ็จากการขายสินคา้ คา่ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การบริหารการขายสนิค้า เป็นตน้ 

(3) กำไรมาตรฐาน คือ กำไรของผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมบวกด้วยกำไรจากการขายสนิค้าในทกุช่วง 
และคา่ใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการบรหิารการขายสินคา้
ในทุกช่วงที่มิใช่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม โดยใหห้ัก
ต้นทนุการผลิตและค่าบริหารจัดการจากราคาขายปลีก
แนะนำ 

2) กรณีนำเข้า  
(1) ต้นทนุการผลิต ได้แก่ ราคา ซี.ไอ.เอฟ 

อากรศุลกากร และคา่ใช้จ่ายอื่น ที่ใช้ในการดำเนินพิธกีาร
ศุลกากร 

(2) คา่บรหิารจดัการ เป็นคา่ที่ไดม้าจากการ
ประมาณการของผู้นำเข้า ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนสง่  
ค่าประกนัภัย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีเก็บเพ่ิมเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น ค่าภาษอีื่นที่จัดเก็บจากการขาย
สินค้า ค่าใช้จ่ายอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารการขาย
สินค้า และค่าธรรมเนียมในการรบัฝากของในอารกัขา
ศุลกากร เป็นต้น 

(3) กำไรมาตรฐาน คือ กำไรของผูน้ำเข้าบวก
ด้วยกำไรจากการขายสินค้า ในทุกชว่ง และค่าใช้จ่ายอืน่ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารการขายสินค้าในทกุช่วงที่มิใช่
ของผู้นำเขา้ โดยใหห้ักต้นทนุการผลติและคา่บรหิาร
จัดการจากราคาขายปลกีแนะนำ 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

3. ตรวจสอบการคำนวณเกีย่วกับกำไรมาตรฐาน 
ต้องไม่ตดิลบ  

- กฎกระทรวง 
ข้อ 4 

   

4. ตรวจสอบค่าบรหิารจดัการต้องมีการแสดงค่าภาษี
สรรพสามติ และคา่ภาษีเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 

- กฎกระทรวง 
ข้อ 4 

   

5. ตรวจสอบการแจง้ราคาขายปลีกแนะนำ วา่ได้ใช้
วิธีการกำหนดราคาขายปลกีแนะนำ โดยตอ้งอ้างอิงราคา
ขายปลีกจากแหล่งทีม่า ดังต่อไปนี ้

1) การแสดงราคาขายต่อผูบ้ริโภคทัว่ไป ไดแ้ก่ 
(1) ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ

(Sticker Price) 
(2) ราคาขายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(โบรชวัร ์แคตตาลอ็ก)  
(3) ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price 

List)  
(4) ราคาขายที่ได้แจง้ไว้กับส่วนราชการหรือ

หนว่ยงานของรัฐ เชน่ กรมการค้าภายใน กรมสรรพากร 
2) การแสดงรายชื่อร้านค้าปลีก (อย่างน้อย 5 

ร้านคา้ หรือเทา่ที่มี)  
(ให้เลือกวิธีการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำอย่างใด

อย่างหนึ่งระหว่าง 1) หรือ 2) และในกรณีที่เลือก 2)  
ไดแ้นบแผนที่ร้านค้าปลีกพรอ้มแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ของเจ้าของร้านไว้ในเอกสารประกอบการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนำด้วย) 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่3)  
แบบ ภส.02-01 
ข้อ 2 
 

   

6. สอบทานราคาขายปลกีแนะนำ รวมถึง 
ค่าความหวาน (ถ้ามี) ในแบบแจ้งราคาขายปลกีแนะนำ 
(ตามแบบ ภส.02-01) ว่าขอ้มูลตรงกนักับทีน่ำมาใช้เปน็
ฐานในการคำนวณภาษตีามแบบรายการภาษีสรรพสามติ 
(แบบ ภส.03-07) หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่3)  
แบบ ภส.02-01 
 
 

   

7. สอบทานค่าความหวาน ในแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะนำว่าตรงกับคา่ปรมิาณน้ำตาลในรายงานผลวิเคราะห์
หาค่าปริมาณน้ำตาล  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

8. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หลกัฐาน 
ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (แบบ สบ.5) ฉลากของเครื่องดื่มชนดินัน้ ๆ และ
ผลการวิเคราะห์ปรมิาณนำ้ตาล 

    

9. สอบทานความครบถว้นในการบันทกึข้อมูลในแบบ
แจ้งราคาขายปลีกแนะนำ เช่น ประเภทพิกดัสินค้า ตรา
สินค้า/ย่ีห้อ ชนดิสนิค้า แบบ รุน่ หนว่ยนับ ค่าความหวาน
ของสินค้าเครื่องดื่มชนดินัน้ ๆ และราคาขายปลีกแนะนำ
ต้องเป็นราคาทีไ่มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่3) 
แบบ ภส.02-01 
 

   

10. เจา้หน้าที่ได้เปรียบเทียบราคาขายปลกีแนะนำ 
ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำกับราคาขายปลีก 
ที่สำรวจในท้องตลาดจากระบบสำรวจราคา (SRP)  
ระบบวิชาการกำหนดมูลค่าว่ามีความสอดคล้องกัน  
(โดยมกีารสมัภาษณ์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน) 

    

11. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการผ่อนผันการแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนำ กรณผีู้นำเขา้นำสนิค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร สำหรับสนิค้าที่นำตดิตวัเขา้มา หรอื 
นำสินค้าเขา้มาเพื่อเป็นตวัอย่างสินคา้ หรือนำสินค้าเขา้มา
โดยมิใช่เพ่ือการคา้ โดยตรวจสอบจากแบบแจ้งการนำ
ข้อมูลนำเขา้สินคา้ ซึ่งผูน้ำเข้าต้องกรอกรายละเอียด 
ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกำหนดให้ครบถ้วน  

- มาตรา 18 
วรรค 3 
- ประกาศกรมฯ 
(หัวข้อที่ 5)  
ข้อ 2 

   

12. เจา้หน้าที่ได้สำรวจราคาขายปลีกจากสถานทีข่าย
สินค้าที่กรมสรรพสามติกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้หรอืไม ่

1) หา้งสรรพสินค้า (Department Store) เช่น 
The Mall Group, Central Group  

2) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) เชน่ 
Big C Supercenter, Tesco Lotus  

3) ร้านสรรพาหาร (Supermarket) เช่น Tops 
Supermarket, Villa Market  

4) ร้านคา้สะดวกซื้อ (Convenience Store) 
เช่น 7-Eleven, Family Mart  

- ประกาศกรมฯ 
วิธีการสำรวจ
ราคาขายปลีกฯ 
ข้อ 2 ข้อ 3 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

5) ร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store)  
6) ร้านขายของชำ หรือร้านโชหว่ย (Grocery 

Store) 
7) ร้านคา้ออนไลน ์(Online Store) 
8) ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารในโรงแรม 

(Restaurant) 

    

13. เจา้หน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่ 
ได้สำรวจราคาขายปลกีสินคา้เครื่องดืม่ อย่างน้อยปีละ  
4 ครัง้ และการสำรวจราคาเป็นไปตามที่กรมสรรพสามติ
กำหนดไว ้

- ประกาศกรมฯ 
วิธีการสำรวจ
ราคาขายปลีกฯ 
ข้อ 3 (3.3) 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการตรวจวดัปรมิาณนำ้ตาล กรณีสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) และผลติภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขม้ข้นฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 
1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงื ่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล  

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (หัวข้อที่ 1) 
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล (ฉบับที่ 2) 

ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (หัวข้อที่ 2) 
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสำหรับ

สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสม 
ของน้ำตาลและสามารถละลายนำ้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรปูแบบผง 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (หัวข้อที่ 3) 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสำหรับ
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสม  
ของน้ำตาลและสามารถละลายนำ้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรปูแบบผง 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (ฉบับ 2) ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (หัวข้อที ่4) 

 

การตรวจวัดปริมาณน้ำตาล 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน การตรวจวดัปรมิาณ
น้ำตาลสนิคา้เครือ่งดืม่วา่ได้ใช้วิธกีารตรวจวดั 
ตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis  
of AOAC International) หรอืวธิีที่เทยีบเท่าที่ได้รบัการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยดูจากรายงาน 
ผลการตรวจวเิคราะห์จากหนว่ยงานทีก่รมสรรพสามติ
กำหนด  

- ประกาศกรมฯ 
(เครื่องดื่มประเภท
ที่ 02.02-02.04) 
(หัวข้อที่ 1) ข้อ 2 

- ประกาศกรมฯ 
(เครือ่งดื่มตอนที ่
16.90 (1))  

   

OA3  

การตรวจวดัปรมิาณน้ำตาล 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(หัวข้อที่ 3) ข้อ 1 
และขอ้ 4  

2. ตรวจสอบหน่วยงานทีต่รวจวดัปรมิาณน้ำตาล
ต้องเป็นหนว่ยงานดงัต่อไปนี้  

1) กรมสรรพสามติ 
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3) ส่วนราชการหรือสถาบันท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการ
ตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึ้นทะเบียน
ตำรบัอาหารหรืออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 

4) หน่วยงานทีม่ีมาตรฐานของห้องปฏิบตัิการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏบิัติการวิเคราะห์
ของกรมสรรพสามติ (Good Laboratory 
Practice/Excise Department : GLP/EXD)  
หรือสูงกวา่ และขึน้ทะเบียนไว้กบักรมสรรพสามิต 

- ประกาศกรมฯ 
(เครื่องดื่มประเภท
ที่ 02.02-02.04) 
(หัวข้อท่ี 2) ข้อ 4 
- ประกาศกรมฯ 
(เครื่องดื่มตอนที่ 
16.90 (1))  
(หัวข้อที่ 4) ข้อ 5 

   

3. สอบทานหนว่ยงานที่ตรวจวดัปรมิาณน้ำตาลว่า
เป็นสว่นราชการหรือสถาบนัที่สำนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์ 
อาหาร โดยตรวจสอบจากขอ้มูลรายชื่อสว่นราชการ 
หรือสถาบนัที่สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ให้การยอมรับ ตามลิงค์ในเวบ็ไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา https://www.fda. 
moph.go.th/sites/ food/Regulation/ file_1.pdf 

- ประกาศกรมฯ 
(เครื่องดื่มประเภท
ที่ 02.02-02.04) 
(หัวข้อที่ 2) ข้อ 4 
- ประกาศกรมฯ 
(เครื่องดื่มตอนที่ 
16.90 (1))  
(หัวข้อที่ 4) ข้อ 5 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 

 
...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการวางหลักประกนัค่าภาษสีรรพสามติ กรณีสินค้าเครือ่งดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด หรือเครือ่งดื่มเข้มขน้ฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบ
รายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที ่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที ่นำสินค้าออกจาก  
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

3. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค0615/ว 1459 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนด
วงเงินประกันค่าภาษี  

4. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค0615/ว 1509 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนด
วงเงินประกันค่าภาษี  

5. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที ่ กค 0615/ว 1683 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื ่อง 
กำหนดวงเงินประกันค่าภาษี 

 

การวางหลักประกันค่าภาษีสรรพสามิต 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานจำนวนเงินทีน่ำมาวางเปน็หลกัประกนั
ค่าภาษี วา่เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมสรรพสามติ
กำหนดไว ้โดยคิดเฉลี่ยจากค่าภาษีสรรพสามิตในระยะ
หกเดือนที่ลว่งมาแลว้ และให้มีกำหนดเวลา 1 ปี  
นับแตว่ันที่สรรพสามติพ้ืนทีอ่นุมตัิ  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 1 วรรคสี ่
- หนังสือกรมฯ 
ด่วนมาก ที่ กค
0615/ว 1459 
ลงวันที ่16 ต.ค. 
2560 

   

OA4  

การวางหลักประกันค่าภาษี 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

- หนังสือกรมฯ 
ด่วนมาก ที่ กค
0615/ว 1509 
ลงวันที ่19 ต.ค. 
2560 
- หนังสือกรมฯ 
ด่วนมาก ที่ กค 
0615/ว 1683 
ลงวันที ่7 พ.ย. 
2560 

2. สอบทานว่าหลกัประกนัเป็นเงนิสด พันธบตัร
รัฐบาล พันธบัตรขององค์การรัฐบาล หนงัสือ 
ค้ำประกนัของธนาคาร โฉนดที่ดนิหรือวางหลกัทรัพย์ 
หรือหลักประกนัอืน่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดี
กำหนดไว ้สำหรับสนิค้าเครือ่งดื่ม (ตอนที ่2) และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ที่มีลักษณะผง เกล็ด หรอื
เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90 (1)) กำหนด
วงเงนิประกนัคา่ภาษีไวไ้ม่เกนิหนึง่ล้านบาท 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 1 (2) 
- หนังสือกรมฯ 
ด่วนมาก ที่ กค
0615/ว 1459 
ลงวันที ่16 ต.ค. 
2560 
- หนังสือกรมฯ 
ด่วนมาก ที่ กค
0615/ว 1509 
ลงวันที ่19 ต.ค. 
2560 
- หนังสือกรมฯ 
ด่วนมาก ที่ กค 
0615/ว 1683 
ลงวันที ่7 พ.ย. 
2560 

   

3. ตรวจสอบอำนาจการพิจารณาอนุมตัิ 
โดยสรรพสามติพ้ืนที่เปน็ผู้อนุมัตกิารวางหลักประกัน 
ค่าภาษีสรรพสามิต 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 2 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุม 
การวางหลักประกนัค่าภาษสีรรพสามติ ทั้งที่เปน็ 
เงินสด หนังสอืค้ำประกันธนาคาร และทรัพย์สินอืน่ ๆ  

    

5. ตรวจสอบกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
เลิกกิจการไปแลว้ เจา้หน้าทีไ่ด้คนืเงนิค้ำประกัน 
ค่าภาษีสรรพสามิตใหแ้ก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่

    

 
ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการรบั-จ่ายแสตมป์เครื่องดืม่ กรณสีินคา้เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด หรือเครือ่งดื่มเข้มขน้ฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ตามมาตรา 64 มาตรา 66 
มาตรา 67  

2. กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่า  
ได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  
ของทางราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง กำหนดประเภทสินค้าที ่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้า
เครื่องดื่ม ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 

 

การรับ-จ่ายแสตมป์เครื่องดื่ม 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบการขอเบิกแสตมปแ์ละการขอรบั
แสตมป์ของผู้ประกอบอตุสาหกรรมและผู้นำเขา้  
ว่ามีการยื่นคำขอตามแบบคำขอรบัแสตมป์สรรพสามิต
สำหรบัเครือ่งดื่ม (ตามแบบภส. 06-01) ทุกครั้งหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 2.1 และ 
ข้อ 2.2 

   

2. เจ้าหนา้ที่ได้มีการตรวจสอบแบบคำขอรบั
แสตมป์สรรพสามติสำหรับเครื่องดื่ม (ตามแบบ  
ภส. 06-01) กับแบบรายการภาษี (ตามแบบ  
ภส. 03-07) ว่าปรมิาณเครือ่งดื่มที่ชำระภาษีตรงกนั
หรือไม่  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 2.1 (2)  
ข้อ 2.2 (2) 

   

OA5  

การรับ-จ่ายแสตมป์เครื่องดื่ม 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

3. เจ้าหนา้ที่ได้สอบทานการจัดทำบัญชคีุม 
การรบั-จ่ายแสตมป์สรรพสามิต (ตามแบบ ส.ส.03-01) 
ว่าได้บนัทึกบญัชีเป็นปัจจุบนั และถกูต้องตรงกนักบั 
คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรบัเครือ่งดื่ม (แบบ  
ภส.06-01) (โดยการสมัภาษณ์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน) 

    

4. ตรวจสอบการจัดทำคำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
เก็บรกัษาแสตมป์ คณะกรรมการตรวจนบัแสตมป์ 
และเจา้หน้าที่ตามคำสั่งฯ ได้จัดทำรายงานการรบั-จ่าย
แสตมป์และการตรวจนับแสตมปค์งเหลือ เสนอ
หัวหน้าสว่นราชการเพ่ือทราบเป็นประจำทุกสิน้เดือน
หรือไม ่

    

5. เจ้าหนา้ที่ได้มีการตรวจนบัแสตมปว์่ามียอด
คงเหลอืตรงกบับัญชีคุมการรับ-จ่ายแสตมป์สรรพสามติ 
(ตามแบบ ส.ส.03-01) หรอืไม่ (โดยการสมัภาษณ ์
หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงานและรายงานผล 
การตรวจนับแสตมป์เสนอหวัหน้าส่วนราชการ) 

    

6. ตรวจสอบโดยการตรวจนับแสตมป์คงเหลือ  
ณ หนว่ยรบัตรวจว่ามียอดคงเหลือตรงตามบญัชีคุมฯ
ถกูตอ้งครบถว้นหรือไม ่

    

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการรบัแบบรายการภาษแีละรับชำระภาษีสรรพสามติ  
กรณีสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2) และผลติภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกลด็  

หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1)) 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ตามมาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 และมาตรา 60 

2. กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 "ยกเว้นภาษี
สรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เฉพาะเศษของบาทจากการคำนวณภาษี" 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิตและสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี
และชำระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

 

การรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีสรรพสามิต 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. เจ้าหนา้ที่ได้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถ้วน
ของจำนวนเงนิค่าภาษีสรรพสามิต และภาษีเกบ็เพิ่ม
เพื่อราชการส่วนท้องถิ่นในแบบรายการภาษีสรรพสามติ 
(แบบ ภส.03-07) โดยการทดสอบการคำนวณค่าภาษ ี 
และเปรียบเทียบกับใบเสร็จรับเงนิ (โดยการสัมภาษณ์
หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงาน) 

    

2. ตรวจสอบการยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต 
ตามแบบ ภส.03-07 ว่าเปน็การชำระภาษ ี
ก่อนนำเครื่องดื่มออกจากโรงอุตสาหกรรม  
หรือยื่นชำระภาษีได้ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป  
(กรณีวางหลกัประกนัค่าภาษีสรรพสามติ) 

- มาตรา 54    

OA6 

การรับแบบรายการภาษีฯ 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

3. สอบทานการกรอกรายละเอียดในแบบรายการ
ภาษีสรรพสามติ (แบบ ภส.03-07) ว่าครบถ้วน 
ถูกตอ้งหรือไม่ ไดแ้ก่ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ที่อยู่โรงอตุสาหกรรม ประเภทพิกัด ตราสนิค้า/ย่ีห้อ  
ค่าความหวาน ขนาดภาชนะบรรจุ ปริมาณสนิค้า 
ที่เสียภาษี ราคาขายปลีกแนะนำ (ไมร่วมภาษี 
มูลค่าเพ่ิม) 

- ประกาศกรมฯ 
แบบ ภส. 03-07 

   

4. เจ้าหนา้ที่ได้เปรียบเทียบปริมาณเครื่องดืม่ 
ที่ชำระภาษีในแบบรายการภาษีสรรพสามติ  
(แบบ ภส.03-07) กบัปริมาณเครื่องดืม่ที่จำหน่าย
และใช้ในโรงอตุสาหกรรมในงบเดือนแสดงรายการ
เกี่ยวกบัวตัถดุิบ การผลิต การจำหน่าย และยอด
คงเหลอืสินคา้ (แบบ ภส.07-04) ว่ามปีริมาณตรงกนั
หรือไม่ (โดยการสัมภาษณ์หรือสอบถามเจา้หน้าที่
ผูป้ฏิบัติงาน) 

    

5. เจ้าหนา้ที่ที่รับแบบรายการภาษีมีการสอบทาน
แบบรายการภาษีสรรพสามติ (แบบ ภส.03-07)  
ก่อนรบัชำระภาษีหรือไม่ (โดยการสมัภาษณ์หรือ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน) 

    

6. ตรวจสอบในระบบรายการวิเคราะห์ภาษ ี 
ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานมีการวิเคราะหแ์บบรายการ
ภาษีสรรพสามติ (แบบ ภส.03-07) ภายหลังจาก 
การรบัชำระภาษีสรรพสามติหรอืไม ่(โดยการสัมภาษณ์
หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงาน) 

    

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการคำนวณภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2)  
และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกล็ด หรือเครือ่งดื่มเข้มขน้ฯ (ประเภทท่ี 16.90 (1)) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน2560 "ยกเว้นภาษี
สรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เฉพาะเศษของบาทจากการคำนวณภาษี" 

 

การคำนวณภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม  
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานการคำนวณภาษีเครื่องดื่มทีเ่ก็บภาษ ี
ทั้งในอัตราตามมูลค่าและในอัตราตามปรมิาณวา่มีการ
จัดเกบ็ภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

- กฎกระทรวงฯ
ฉบับที ่3 และ 
ฉบับที ่8 
- ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 

   

2. สอบทานอตัราภาษีที่ใชค้ำนวณในการชำระ
ภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ประเภท 02.01 – 02.04  
และเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกลด็ เครื่องดื่มเข้มข้นฯ 
ประเภทท่ี 16.90 (1) ว่าถกูต้องเปน็ไปตามท่ี
กฎหมายกำหนดหรือไม ่

- กฎกระทรวงฯ
ฉบับที ่3 และ 
ฉบับที ่8  

   

3. สอบทานราคาขายปลกีแนะนำที่นำมาใช ้
เป็นฐานในการคำนวณภาษวี่าตรงกนักบัราคา 
ขายปลีกแนะนำตามแบบแจ้งราคาขายปลกีแนะนำ  
(แบบ ภส.02-01) ทีไ่ด้ยืน่ไว้และเปน็ปัจจุบนัหรือไม่ 

    

     

OA7 

การคำนวณภาษีสรรพสามิต 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

4. สอบทานปริมาณสินคา้เครื่องดื่มทีน่ำมาใช้ 
เป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยเปรียบเทียบกับ 
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวตัถดุิบ การผลิต  
การจำหน่าย และยอดสินค้าคงเหลือ (แบบ ภส.07-04) 
กรณีผลิตในราชอาณาจักร หรือบญัชีรบัจ่ายสินค้า 
ที่นำเขา้มาในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 
(กรณีนำเข้า) ทั้งในอัตราตามมูลค่าและอตัราตาม
ปริมาณว่าถูกต้องหรือไม ่

    

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวตัถดุิบ การผลิต การจำหน่าย  
และยอดคงเหลือสนิค้า (ตามแบบ ภส.07-04) และสอบทานจำนวนสินค้าสำเร็จรปูที่นำมา 

ชำระภาษีสรรพสามติ 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 118 
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือนและ

สถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
 

งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ตามแบบ  
ภส.07-04) และสอบทานจำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่นำมาชำระภาษีสรรพสามิต 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานการจดัทำงบเดอืนฯ ว่าผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมได้ส่งงบเดือนให้สำนกังานสรรพสามิต 
พ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที ่15 ของ
เดือนถดัไปหรือไม ่โดยดูจากหลักฐานการลงรับ 
ของหนว่ยงาน 

- มาตรา 118 
วรรคสี ่

   

2. สอบทานการจดัทำงบเดอืนฯ ในกรณีที ่
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมจดัทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบว่ามหีนงัสืออนญุาตจากสรรพสามติพ้ืนที่
หรือไม่ และรูปแบบเป็นไปตามที่กรมสรรพสามิต
กำหนดหรือไม ่

- มาตรา 118 
วรรคหก 

   

3. สอบทานจำนวนสินค้าสำเร็จรปูที่นำออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือจำนวนสินค้าสำเร็จรปูที่นำไปใช้
ภายในโรงอตุสาหกรรม ไดน้ำไปชำระภาษีสรรพสามิต
โดยครบถว้นหรอืไม ่โดยเปรียบเทียบกบัแบบรายการ
ภาษีสรรพสามติ (ตามแบบ ภษ.03-07)   

    

OA8 

งบเดือนฯ 
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการยกเว้นภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 103) กรณีนำสินค้า 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสนิค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2))  

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 103  
2. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที ่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
17 ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564  

 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103) กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
นอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธยิกเว้นภาษหีรือคืนภาษ ี
เป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรม ผู้ซื้อ หรอืผู้ที่ได้รบัสินคา้ 
ที่ผลิตในราชอาณาจกัรจากผู้ประกอบอตุสาหกรรม 
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนําเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร โดยได้รบัความยินยอมจากผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมนัน้หรือไม่ (กรณีบุคคลอืน่ฯ ที่ส่งสนิค้า 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 3 

   

OA9 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขา้ไปใน 
เขตปลอดอากรให้ใช้วธิีการขอคืนภาษเีท่านัน้) 

2. ตรวจสอบสินค้าเครื่องดืม่ดังกล่าว ตอ้งไม่เปน็
สินค้าที่กำหนดให้ได้รับการลดอัตราภาษีหรือยกเวน้
ภาษีในกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนาํเขา้ไป
ในเขตปลอดอากร 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1)  
ข้อ 2.2 

   

3. ตรวจสอบการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้
ภาษีสรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01)  
ว่ามีการบนัทึกข้อมูลครบถ้วน ถกูต้อง 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2)  
ข้อ 4.1.1 (1) 

   

4. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธยิกเว้นภาษ ีได้ยื่น 
คำขอยกเวน้ภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่และสรรพสามิต
พ้ืนที่ได้พิจารณาอนุมัตกิารยกเว้นภาษ ี(ตามแบบ  
ภส.05-01) ก่อนนำสนิค้าออกจากโรงอตุสาหกรรม 
หรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนหรอืไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2)  
ข้อ 4.1.1 (1) 

   

5. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการนำสนิคา้ 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 
ว่าผู้ส่งออกได้ดำเนนิการส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจกัรภายในหกสิบวัน นับแตว่นัที่นำสนิค้า 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้าทัณฑ์บน  
กรณีขยายระยะเวลาไดข้อขยายก่อนครบกำหนด 
หกสิบวันหรือไม่ อธบิดีกรมสรรพสามติได้อนมุัต ิ
ก่อนขยายระยะเวลาหรอืไม่ การขยายระยะเวลา 
รวมแล้วต้องไมเ่กินหนึง่ร้อยยี่สิบวัน นบัแต่วนันำสินคา้ 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้าทัณฑ์บน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่4) ข้อ 4.3 

   

6. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งแบบ 
คำขอยกเวน้ภาษี (ตามแบบ ภส.05-01) และเอกสาร
หลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร ได้แก่ ใบแสดง
รายการและราคาสินคา้ ใบกำกับสนิค้า (Invoice)  
หรือใบตราสง่ (Bill of Lading) หรือ Airway Bill  
เป็นต้น ต่อสรรพสามติพ้ืนที ่ณ สำนักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่5) ข้อ 4.5 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

กำหนดระยะเวลาภายในเกา้สิบวนั นับแตว่ันที่สง่สินคา้ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร 
กรณีมีเหตุจำเปน็ผู้ส่งออกขอขยายระยะเวลา 
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ อธบิดีกรมสรรพสามติพิจารณา 
อนุมตัิการขยายระยะเวลาแล้วหรอืไม ่และรวมแล้วต้อง
ไม่เกนิหนึ่งร้อยห้าสบิวนั การดำเนินการเป็นไปตาม 
หลักเกณฑแ์ละระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรือไม ่

7. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
ประกอบการขอยกเว้นภาษสีรรพสามติ สอบทาน
ความสมัพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาท ิ 
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดืม่ ชนิดหรือ
ประเภทของสนิค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะ
บรรจ ุราคาขายปลีกแนะนำ อัตราภาษีสรรพสามิต 
ทั้งตามมูลคา่และตามปรมิาณ จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามติ เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอยกเวน้ภาษีสรรพสามติ  
(แบบ ภส.05-01)  

(2) ใบกำกับสนิค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading, Airway Bill)  

(3) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักร หรอืการนำ
สินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

(4) รายละเอียดการสั่งซื้อสนิค้า เช่น Performa 
Invoice หรอื Purchase Order หรือ 
Order Note หรือเอกสารอืน่ลักษณะ
เดียวกัน 

(5) สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่จะมีการชำระ 
ค่าสินคา้ เชน่ หลักฐานการเปิด L/C 
(Letter of Credit) หรอืหลกัฐานการจดัทำ 
T/T (Telex Transfer) หรอื T/P (Term 
of Payment) หรือเอกสารอื่นที่ระบุวา่มี
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

การนำเงนิเขา้บัญชีธนาคารหรือ Bank 
Statement 

8. สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กนั  
ของการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้ภาษี
สรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01) ซึ่งผู้สง่สินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร 
ได้ส่งแบบคำขอยกเว้นภาษดีังกลา่วที่ผ่านพิธีการ
ศุลกากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรและผู้ส่งออก 
ได้รบัรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ 
เรียบร้อยแล้ว และส่งกลับคนืมายังสำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ กระทบยอดจำนวน 
สินค้าเครื่องดื่มและค่าภาษสีรรพสามติระหวา่งสนิค้า
เครื่องดื่มทีน่ำออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินคา้
ทัณฑ์บน เปรียบเทียบกบัจำนวนสินคา้และค่าภาษี
สรรพสามติที่ผู้ส่งออกรบัรองการสง่ออกนอก
ราชอาณาจกัรฯ และผ่านพธิีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
ว่าถกูต้องตรงกนัหรือไม่ และมีจำนวนที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมได้นำสินค้าที่ขอยกเวน้ภาษีสรรพสามิต
แล้วออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสนิค้า 
ทัณฑ์บน และมไิดส้่งออกนอกราชอาณาจักร หรือไม่  
ถ้ามีมีจำนวนเทา่ใด ซึ่งถือวา่สินค้าเครื่องดืม่ที ่
นำออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือหรือคลงัสินค้า 
ทัณฑ์บน และมไิดส้่งออกนอกราชอาณจักรฯ ต้องเสีย
ภาษีสรรพสามติ ณ วนัที่ความรับผดิในอนัที่จะต้องเสีย
ภาษีสรรพสามติเกดิขึน้ พรอ้มทั้งเบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิม
ตามกฎหมาย โดยตรวจสอบว่าเจา้หน้าที่ไดด้ำเนินการ
ประเมินภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงนิเพ่ิมเรียบรอ้ย
แล้วหรือไม่  

    

9. สอบทานและกระทบยอดรายงานประจำเดอืน 
การยกเว้นภาษีสรรพสามติของผู้ส่งออก (แบบรายงาน
ประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรอืนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ผู้ส่งออก 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ส่งรายงานให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สง่สินคา้ออก
นอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร  
โดยเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 7  
ว่าถกูต้องตรงกนัหรือไม่  

 
ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการยกเว้นภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 103) กรณีนำสินค้าไปเกบ็  
ณ สถานที่เกบ็สินค้า เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรบัสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที ่2))  

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 103  
2. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที ่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวั นที่  
17 ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

การยกเวน้ภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103) กรณีนำสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่เก็บสินค้า เพ่ือรอการส่งออก
นอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้
ภาษีสรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01/1) วา่มีการ
บันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกตอ้ง หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 
4.1.1 (2)) 

   

2. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธยิกเว้นภาษ ีได้ยื่น 
คำขอยกเวน้ภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่แห่งทอ้งทีท่ี่โรงอตุสาหกรรม 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 
4.1.1 (2)) 

   

OA10 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านเวบ็ไซต ์
กรมสรรพสามติ และสรรพสามิตพ้ืนทีไ่ด้พิจารณา 
อนุมตัิการยกเวน้ภาษี (ตามแบบ ภส.05-01/1) 
ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินคา้
ทัณฑ์บนหรือไม ่ 

3. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งแบบ  
ภส.05-01/1 ซึ่งผู้สง่ออกรบัรองการรับสินค้าเข้าเกบ็
ในสถานทีเ่ก็บสนิค้า พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก ่
หลักฐานการนำสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน และหลกัฐานการนำสนิค้าเข้าเก็บ
ในสถานทีเ่ก็บ ตอ่สรรพสามติพ้ืนที่ ณ สำนกังาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่รบัคำขอ หรือยื่นผา่นเว็บไซต ์
กรมสรรพสามติ ภายในหกสิบวันนับแตว่นัที่นำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสนิคา้ทัณฑ์บน 
กรณีมีเหตุจำเปน็ ผู้สง่ออกขอขยายระยะเวลาก่อน 
ครบกำหนด และสรรพสามติพ้ืนที่พิจารณาอนุมตัิ
เรียบร้อยแล้ว การขยายระยะเวลารวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน เปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละระยะเวลา
ตามทีก่ฎหมายกำหนดหรือไม่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 9.3 

   

4. ตรวจสอบการรบัสินคา้เข้าเกบ็ ณ สถานที่เกบ็  
โดยตรวจสอบจำนวนสินค้าเครื่องดื่ม ชนดิหรือประเภท
ของเครื่องดื่ม และรายละเอยีดต่าง ๆ ที่ปรากฏ 
ตามแบบ ภส.05-01/1 ทีก่ำกับมากับการขนสนิค้า 
นั้น ๆ เปรียบเทียบกบัจำนวนสินคา้เครื่องดื่ม ชนดิ 
หรือประเภทของเครื่องดืม่ และรายละเอียดตา่ง ๆ  
ท่ีนำออกจากโรงอตุสาหกรรมและรับเข้าเก็บในสถานที่
เก็บสินค้า ตามแบบ ภส.05-01/2 ว่าครบถว้นถกูตอ้ง
ตรงกันหรือไม่  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 9.2 

   

5. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งแบบคำขอ
ยกเว้นภาษ ีตามแบบ ภส.05-01/2 ซึ่งผู้ส่งออกได ้
รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรอืนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากรแลว้ และเอกสารหลกัฐานการผ่าน

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่4) ข้อ 9.7 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

พิธีการศุลกากร ไดแ้ก่ ใบแสดงรายการและราคาสินคา้ 
ใบกำกับสนิค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of 
Lading) หรือ Airway Bill เป็นตน้ ต่อสรรพสามติพ้ืนที่ 
ณ สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ตามข้อ 2 
หรือส่งผา่นเว็บไซต์กรมสรรพสามิต กำหนดระยะเวลา
ภายในเก้าสิบวัน นบัแต่วนัที่ส่งสินคา้ออกนอก
ราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร  
กรณีมีเหตุจำเปน็ ผู้สง่ออกได้ขอขยายระยะเวลา 
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามติได้
พิจารณาอนมุัตแิล้วหรือไม ่การขยายระยะเวลา 
รวมแล้วต้องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสิบวัน เปน็ไปตาม
หลักเกณฑแ์ละระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไวห้รือไม่ 

6. สอบทานและสอบยันยอดข้อมูลการรับ - จา่ย
สินค้า ณ สถานที่เก็บสนิค้าเพ่ือรอการสง่ออกนอก
ราชอาณาจกัร ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ ว่าครบถ้วน 
ถูกตอ้งหรือไม่  

    

7. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลา กรณีนำสินค้า 
ไปเกบ็ไว้ ณ สถานที่เกบ็สินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอก
ราชอาณาจกัร ผู้ส่งออกได้ดำเนินการสง่สินค้าออกนอก
ราชอาณาจกัรภายในหกเดอืน นับแตว่ันท่ีนำสินค้า 
ออกจากโรงอุตสาหกรรม ขยายระยะเวลาไดร้วม 
ไม่เกนิหนึ่งปี และการขยายระยะเวลาสรรพสามติพ้ืนที่
ได้อนุมตัิแลว้หรือไม่ เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมาย 
กำหนดไวห้รือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 9.9 

   

8. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
ประกอบการขอยกเว้นภาษสีรรพสามติ สอบทาน
ความสมัพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาท ิ 
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดืม่ ชนิดหรือ
ประเภทของสนิค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะ
บรรจ ุอัตราภาษีสรรพสามติ จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามติ เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(1) แบบคำขอยกเวน้ภาษีสรรพสามติ  
(แบบ ภส. 05-01/1) 

(2) แบบแจ้งการรับ-จา่ยสินค้าที่ได้รับ 
การยกเว้นภาษ ีณ สถานทีเ่ก็บสินค้า  
(แบบ ภส.05-01/2)  

(2) หลกัฐานการนำสินคา้ออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน 

(3) หลกัฐานการรบัสินคา้เขา้เก็บไว ้ณ สถานที่
เก็บสินค้า  

(4) ใบกำกับสนิค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading, Airway Bill) 

(5) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจกัร หรอืการนำสนิค้าเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร 

(6) รายละเอียดการสั่งซื้อสนิค้า เช่น Performa 
Invoice หรอื Purchase Order หรือ 
Order Note หรือเอกสารอืน่ลักษณะ
เดียวกัน 

(7) สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่จะมีการชำระคา่
สินค้า เช่น หลกัฐานการเปดิ L/C (Letter 
of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T 
(Telex Transfer) หรอื T/P (Term of 
Payment) หรือเอกสารอื่นที่ระบวุ่ามกีาร
นำเงนิเขา้บญัชีธนาคารหรือ Bank 
Statement 

9. สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กนั  
ของการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้ภาษี
สรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01/1) และการบันทกึ
ข้อมูลตามแบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ที่ได้รับการ 
ยกเว้นภาษ ีณ สถานที่เก็บสนิค้า (แบบ ภส.05-01/2) 
ซึ่งผู้ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากร และผู้ส่งออกไดร้ับรองการส่งสนิค้า 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ออกนอกราชอาณาจักรฯ เรยีบร้อยแลว้ และสง่กลับคืน
มายังสำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ  
ให้กระทบยอดจำนวนสนิค้าเครื่องดื่มและค่าภาษี
สรรพสามติระหวา่งสนิค้าเครื่องดื่มที่นำออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน เปรียบเทียบ
กับจำนวนสนิคา้และค่าภาษสีรรพสามติที่ผู้ส่งออก
รับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ และผา่นพิธกีาร
ศุลกากรแลว้วา่ถูกต้องตรงกนัหรอืไม ่ถ้ามีจำนวนสินคา้
ที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามตินำออกจากโรงอตุสาหกรรม
หรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนและมิได้สง่ออกนอก
ราชอาณาจกัรจำนวนเทา่ใด จะถือว่าสนิค้าเครื่องดืม่ 
ที่นำออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลังสนิค้าทัณฑ์บน 
และมไิด้สง่ออกนอกราชอาณจักรตอ้งเสียภาษี
สรรพสามติ ณ วนัที่ความรบัผิดในอนัที่จะต้องเสียภาษี
สรรพสามติเกดิขึน้ พร้อมทัง้เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
ตามกฎหมาย ในประเด็นดังกล่าวเจา้หน้าที่ 
ไดด้ำเนินการประเมินภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและ 
เงินเพ่ิมเรียบร้อยแลว้หรือไม ่

10. สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษี
สรรพสามติของผู้ส่งออก (แบบรายงานประจำเดือน 
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ผู้สง่ออก 
ส่งรายงานให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สง่สินคา้ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร 
โดยเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 8 และ 
ข้อ 9 วา่ถูกต้องตรงกนัหรอืไม่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการยกเว้นภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 103)  
กรณีนำสินคา้ออกจากโรงอตุสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรับสนิคา้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น

เครื่องดื่มทีม่ีลักษณะผง เกลด็ หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1)) 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 103  
2. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที ่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวั นที่  
17 ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103) กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
นอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม
เข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1)) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทกึข้อมูล 
ในแบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ  
ภส. 05-01 (ก))  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2)  
ข้อ 4.1.1 (1) 

   

OA11 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมนำสนิค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือสง่ออก 
นอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร  
โดยทำไดค้รั้งเดียวหรอืหลายครั้ง ภายในระยะเวลา 
หกเดือนนับแตว่ันที่ยืน่คำขอหรือไม ่

การอนุมตัิของสรรพสามิตพ้ืนที่ จึงมีผลเปน็การ
ยกเว้นภาษีสรรพสามติภายในระยะเวลาหกเดือนนบัแต่
วันที่ยื่นคำขอ ดังนั้น หากสนิค้าทีไ่ดร้ับอนุมตัิให้ยกเว้น
ภาษีแล้ว มีจำนวนที่มิไดน้ำออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน เพือ่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร ภายในระยะเวลา 
หกเดือนนับแตว่ันที่ยืน่คำขอ จะถอืว่าสนิค้าดังกล่าว 
สิ้นผลในการยกเว้นภาษีสรรพสามิต 

1) ตรวจสอบระยะเวลาในการส่งสนิค้าออก 
นอกราชอาณาจกัรฯ ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนดหรือไม ่

2) ตรวจสอบกรณีที่มีสนิค้าที่มิไดน้ำออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมเพื่อสง่ออกนอกราชอาณาจกัรฯ 
สรรพสามติพ้ืนที่ได้บนัทึกจำนวนสินค้าที่สิ้นผล  
ในแบบคำขอยกเว้นภาษ ี(แบบ ภส. 05-01 (ก))  
ในส่วนทา้ยของแบบคำขอยกเวน้ภาษีเรียบร้อยแลว้ 
หรือไม่  

2. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธยิกเว้นภาษ ีได้ยื่น 
คำขอยกเวน้ภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่แห่งทอ้งทีท่ี่โรงอตุสาหกรรม 
คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านเวบ็ไซต ์
กรมสรรพสามติ และสรรพสามิตพ้ืนทีไ่ด้พิจารณา 
อนุมตักิารยกเวน้ภาษตีามแบบ ภส. 05-01 (ก)  
ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือ 
คลังสินค้าทัณฑ์บนหรอืไม ่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2)  
ข้อ 4.1.1 (1) 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

3. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาของการส่งสำเนา
แบบคำขอยกเวน้ภาษี ตามแบบ ภส.05-01 (ก)  
และเอกสารหลักฐานการผา่นพิธีการศุลกากร ได้แก่  
ใบแสดงรายการและราคาสนิค้า ใบกำกบัสินค้า 
(Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ 
Airway Bill เป็นตน้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่รบัคำขอ หรือส่งผา่นเว็บไซต์        
กรมสรรพสามติ กำหนดระยะเวลาภายในเก้าสบิวนั 
นับแตว่ันที่สง่สินคา้ออกนอกราชอาณาจักรหรอื 
นำเขา้ไปในเขตปลอดอากร กรณีมีเหตุจำเปน็  
ผู้ส่งออกไดข้อขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรอืไม ่
และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมตัิแลว้หรือไม ่ 
การขยายระยะเวลารวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิหนึง่รอ้ยห้าสบิวนั 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม ่

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือครบจำนวนที่
ได้รบัอนมุัติยกเวน้ภาษีฯ ตามแบบ ภส.05-01 (ก)  
ผู้ส่งออกได้ส่งแบบคำขอยกเว้นภาษดีังกลา่ว  
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้รบัคำขอตามข้อ 2  
ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแตว่ันที่สง่สินคา้ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไปในเขตปลอดอากร 
กรณีมีเหตุจำเปน็ ผู้สง่ออกได้ขอขยายระยะเวลา 
ก่อนครบกำหนดหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพสามติ
พิจารณาอนมุัติเรียบรอ้ยแลว้หรอืไม ่การขยาย
ระยะเวลารวมแลว้ต้องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสิบวัน  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่5)  
ข้อ 4.5 

   

4. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
ประกอบการขอยกเว้นภาษสีรรพสามติ สอบทาน
ความสมัพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาท ิ 
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปน็
เครื่องดื่ม ชนดิหรือประเภทของสินค้า จำนวนหรือ
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ปริมาณ ขนาดภาชนะบรรจ ุอัตราภาษีสรรพสามิต 
จำนวนเงนิค่าภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

(1) แบบคำขอยกเวน้ภาษีสรรพสามติ  
(แบบ ภส. 05-01 (ก))  

(2) ใบกำกับสนิค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading, Airway Bill)  

(3) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้าออก 
นอกราชอาณาจกัร หรอืการนำสินค้าเขา้ 
ไปในเขตปลอดอากร 

(4) รายละเอียดการสั่งซื้อสนิค้า เช่น Performa 
Invoice หรอื Purchase Order หรือ 
Order Note หรือเอกสารอืน่ลักษณะ
เดียวกัน 

(5) สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่จะมีการชำระ 
ค่าสินคา้ เชน่ หลักฐานการเปิด L/C 
(Letter of Credit) หรอืหลกัฐานการจดัทำ 
T/T (Telex Transfer) หรอื T/P (Term 
of Payment) หรือเอกสารอื่นที่ระบุวา่มี
การนำเงนิเขา้บัญชีธนาคารหรือ Bank 
Statement 

5. สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กนั  
ของการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้ภาษี
สรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01 (ก))  
ซึ่งผู้ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร ได้สง่แบบคำขอยกเวน้ภาษดีังกล่าว  
ที่ผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากรและ
ผู้ส่งออกได้รบัรองการส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรฯ 
เรียบร้อยแล้ว และส่งกลับคนืมายังสำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ ให้กระทบยอดจำนวนสนิค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่และคา่ภาษีสรรพสามิต
ระหว่างสนิค้าผลิตภัณฑ์ที่ใชเ้ป็นเครื่องดื่มที่นำออกจาก
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน เปรียบเทียบ
กับจำนวนสนิคา้และค่าภาษสีรรพสามติที่ผู้ส่งออก
รับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรฯ และผา่นพิธกีาร
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ว่าถกูต้องตรงกนัหรอืไม ่ 
และมีจำนวนที่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมได้นำสินค้า 
ที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามติแล้วออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน และมิได้
ส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือไม ่ถ้ามีมีจำนวนเท่าใด 
จะถือว่าสินค้าเครื่องดื่มทีน่ำออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน และมิได้ส่งออกนอก
ราชอาณาจกัรฯ ต้องเสียภาษีสรรพสามติ ณ วันท่ี 
ความรับผดิในอนัที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามติเกดิขึน้ 
พร้อมทั้งเบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิมตามกฎหมาย  
กรณีดงักล่าว เจา้หน้าที่ไดด้ำเนินการประเมนิภาษี
พร้อมทั้งเบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิมเรียบร้อยแลว้ หรือไม ่

6. สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเวน้ภาษี
สรรพสามติของผู้ส่งออก (แบบรายงานประจำเดือน 
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ผู้สง่ออก 
ส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ 
ที่ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไปใน 
เขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ 4 ว่าถกูต้องตรงกนัหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการยกเว้นภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 103)  
กรณีนำสินคา้ไปเก็บ ณ สถานที่เกบ็สินค้า เพื่อรอการสง่ออกนอกราชอาณาจกัร (สำหรับสินคา้ผลิตภัณฑ์

ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขม้ข้นฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 103  
2. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที ่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวั นที่  
17 ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

การยกเวน้ภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103) กรณีนำสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่เก็บสินค้า เพ่ือรอการส่งออก
นอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ 
(ประเภทท่ี 16.90(1)) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้
ภาษีสรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01/1(ก))  
ว่ามีการบนัทึกข้อมูลครบถ้วน ถกูต้องหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2)  
ข้อ 4.1.1 (2) 

   

OA12 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 103)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

2. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธยิกเว้นภาษ ีได้ยื่น 
คำขอยกเวน้ภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่แห่งทอ้งทีท่ี่โรงอตุสาหกรรม 
คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านเวบ็ไซต ์
กรมสรรพสามติ และสรรพสามิตพ้ืนทีไ่ด้พิจารณา 
อนุมตัิการยกเวน้ภาษตีามแบบ ภส. 05-01/1(ก)  
ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินคา้
ทัณฑ์บนหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2)  
ข้อ 4.1.1 (2) 

   

3. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาของการส่งสำเนา
แบบ ภส.05-01/1(ก) ซึ่งผูส้่งออกรบัรอง 
การรบัสินค้าเขา้เกบ็ในสถานที่เก็บสินคา้พร้อม
หลักฐาน ไดแ้ก ่หลกัฐานการนำสนิค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บน และหลกัฐาน
การนำสินคา้เขา้เกบ็ในสถานที่เก็บ ตอ่สรรพสามิต
พ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทีร่ับคำขอ หรอืยื่น
ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต ภายในหกสบิวนันบัแต่
วันทีน่ำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินคา้
ทัณฑ์บน กรณีมีเหตุจำเปน็ ผู้ส่งออกไดข้อขยาย
ระยะเวลากอ่นครบกำหนดหรือไม่ และสรรพสามติ
พ้ืนที่พิจารณาอนุมัตเิรียบรอ้ยแล้วหรือไม่ การขยาย
ระยะเวลารวมแลว้ต้องไมเ่กนิหนึง่ร้อยย่ีสบิวนั นบัแต่
วันทีน่ำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินคา้
ทัณฑ์บน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือ 
ครบจำนวนที่ได้รบัอนมุัตติามแบบ ภส.05-01/1(ก) 
แล้ว ผู้ส่งออกได้ส่งแบบคำขอดังกลา่วภายในหกสบิวนั
นับแตว่ันทีน่ำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีมีเหตุจำเป็นผู้สง่ออกได ้
ขอขยายระยะเวลากอ่นครบกำหนดหรือไม่ และ
สรรพสามติพ้ืนที่พิจารณาอนุมัตเิรียบร้อยแลว้หรือไม ่
การขยายะยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกนิหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแตว่ันทีน่ำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ  
9.3 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

คลังสินค้าทัณฑ์บน เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดหรอืไม่ 

4. ตรวจสอบการรบัสินคา้เข้าเกบ็ ณ สถานที่เกบ็  
โดยตรวจสอบจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น 
เครื่องดื่มฯ ชนดิหรือประเภท และรายละเอียด 
ต่าง ๆ ที่ปรากฎตามแบบ ภส.05-01/1(ก)  
ท่ีนำออกจากโรงอตุสาหกรรมและกำกบัมากบั 
การขนสินค้านัน้ ๆ เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ฯ ชนิดหรือประเภท  
และรายละเอียดตา่ง ๆ ทีร่บัเข้าเก็บในสถานที่เกบ็ 
สินค้า ตามแบบ ภส.05-01/2(ก) ว่าครบถ้วนถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ  
9.2 

   

5. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาของการส่งสำเนา
แบบแจ้งการรับจ่ายสนิค้า ณ สถานที่เกบ็สินค้า  
ตามแบบ ภส.05-01/2 (ก) ซึ่งผู้สง่ออกได้รับรอง 
การส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากรแลว้ และเอกสารหลกัฐานการผ่าน 
พิธีการศุลกากร ไดแ้ก่ ใบแสดงรายการและราคาสินคา้ 
ใบกำกับสนิค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of 
Lading) หรือ Airway Bill เป็นตน้ ต่อสรรพสามติพ้ืนที่ 
ณ สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอตามข้อ 2 
หรือส่งผา่นเว็บไซต์กรมสรรพสามิต กำหนดระยะเวลา
ภายในเก้าสิบวัน นบัแต่วนัที่ส่งสินคา้ออก 
นอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร  
กรณีมีเหตุจำเปน็ ผู้สง่ออกได้ขอขยายระยะเวลาก่อน
ครบกำหนดหรือไม่ และอธบิดีกรมสรรพสามติพิจารณา
อนุมตัิเรียบร้อยแลว้หรือไม่ การขยายระยะเวลา 
รวมแล้วต้องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสิบวัน และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาหรือครบจำนวนที่ได้รับอนมุัติยกเวน้
ภาษีฯ ตามแบบ ภส.05-01/2(ก) แลว้ ให้ผู้สง่ออกสง่
แบบคำขอดังกล่าวต่อสรรพสามิตพ้ืนทีท่ี่ได้รับคำขอ 
หรือส่งผา่นเว็บไซต์กรมสรรพสามิต กำหนดระยะเวลา

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่4) ข้อ  
9.7 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ภายในเก้าสิบวัน นบัแต่วนัที่ส่งสินคา้ออกนอก
ราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร  
กรณีมีเหตุจำเปน็ ผู้สง่ออกได้ขอขยายระยะเวลาก่อน
ครบกำหนดหรือไม่ และอธบิดีกรมสรรพสามติพิจารณา
อนุมตัิเรียบร้อยแลว้หรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแลว้
ต้องไม่เกนิหนึง่รอ้ยหา้สิบวนั เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์และ
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรือไม ่

6. สอบทานความครบถว้น ถูกตอ้งของการบนัทึก
ข้อมูลการรบั – จา่ยสินคา้ ณ สถานที่เกบ็สินค้า 
เพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามแบบ  
ภส.05-01/2 (ก) ว่าถกูตอ้งครบถ้วนหรือไม ่

    

7. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลา กรณีนำสินค้า 
ไปเกบ็ไว้ ณ สถานที่เกบ็สินค้าเพ่ือรอการส่งออก 
นอกราชอาณาจกัร ผู้ส่งออกไดด้ำเนินการสง่สินค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรภายในหกเดือน นบัแต ่
วันนำออกจากโรงอตุสาหกรรม ขยายระยะเวลา 
ได้รวมไม่เกินหนึ่งปี กรณีขยายระยะเวลาไดร้ับอนุมตัิ
จากสรรพสามิตพ้ืนทีแ่ลว้หรอืไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรอืไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 9.9 

   

8. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
ประกอบการขอยกเว้นภาษสีรรพสามติ สอบทาน
ความสมัพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาท ิ 
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดืม่ ชนิดหรือ
ประเภทของสนิค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะ
บรรจ ุอัตราภาษีสรรพสามติ จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามติ เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

(1) แบบคำขอยกเวน้ภาษีสรรพสามติ  
     (แบบ ภส. 05-01/1 (ก))  
(2) แบบแจ้งการรับจ่ายสนิค้า ณ สถานที่เกบ็ 
     สนิค้า (แบบ ภส. 05-01/2 (ก)) 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(3) ใบกำกับสนิค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า 
     (Bill of Lading, Airway Bill)  
(4) หลกัฐานการนำสินคา้ออกจาก 
     โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน 
(5) หลกัฐานการรบัสินคา้เขา้เก็บไว ้ณ สถานที่ 
     เก็บสินค้า  
(6) ใบกำกับสนิค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า 
     (Bill of Lading, Airway Bill) 
(7) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้าออก 
     นอกราชอาณาจกัร หรอืการนำสินค้าเข้าไป 
     ในเขตปลอดอากร 
(8) รายละเอียดการสั่งซื้อสนิค้า เช่น Performa  
     Invoice หรอื Purchase Order หรือ  
     Order Note หรือเอกสารอื่นลกัษณะ

เดียวกัน 
(9) สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่จะมีการชำระคา่ 
     สนิค้า เช่น หลกัฐานการเปดิ L/C (Letter  
     of Credit) หรือหลักฐานการจดัทำ T/T  
     (Telex Transfer) หรอื T/P (Term of  
     Payment) หรือเอกสารอื่นทีร่ะบวุ่า 
     มกีารนำเงินเข้าบญัชธีนาคารหรือ  
     Bank Statement 

9. สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กนั  
ของการบนัทึกข้อมูลในแบบคำขอยกเวน้ภาษี
สรรพสามติ (ตามแบบ ภส. 05-01/1 (ก)) และการ
บันทึกข้อมูลตามแบบแจง้การรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รบัการ
ยกเว้นภาษ ีณ สถานที่เก็บสนิค้า (แบบ ภส.05-01/2 
(ก)) ซึ่งผู้ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไป
ในเขตปลอดอากร ได้สง่แบบคำขอฯ ดังกล่าวที่ผ่าน 
พิธีการศุลกากร และผู้สง่ออกไดร้ับรองการส่งสนิค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรฯ เรยีบร้อยแลว้ และสง่กลับคืน
มายังสำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ กระทบยอด
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

จำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ และ 
ค่าภาษีสรรพสามิตระหว่างสินค้าผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มฯ ทีน่ำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน เปรียบเทียบกับจำนวนสินค้า 
และคา่ภาษีสรรพสามิตที่ผู้สง่ออกรบัรองการส่งออก
นอกราชอาณาจกัรฯ และผา่นพิธีการศุลกากรแลว้ว่า
ถูกตอ้งตรงกันหรือไม่ มีจำนวนที่ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมได้นำสินค้าที่ขอยกเวน้ภาษีสรรพสามิต
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้าทัณฑ์บนและ
มิได้สง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรือไม่ ถา้มีมีจำนวน 
เท่าใด จะถือว่าสนิค้าผลติภณัฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มฯ  
ที่นำออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลังสนิค้า 
ทัณฑ์บน และมไิดส้่งออกนอกราชอาณจักร 
ต้องเสียภาษีสรรพสามติ ณ วันที่ความรับผดิ 
ในอันที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกดิขึน้ พรอ้มทั้ง 
เบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิมตามกฎหมาย กรณดีังกลา่ว
เจ้าหนา้ที่ได้ดำเนนิการประเมินภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรบั
และเงินเพิ่มเรียบร้อยแลว้หรือไม ่

10. สอบทานรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษี
สรรพสามติของผู้ส่งออก (แบบรายงานประจำเดือน 
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ผู้สง่ออก 
ส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ 
ที่ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขา้ไปใน 
เขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ 8 และขอ้ 9 วา่ถูกต้องตรงกันหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอใช้สิทธิคนืภาษี กรณสี่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร  
(สำหรบัสินคา้เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 103  
2. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที ่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
17 ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

การขอใช้สิทธิคืนภาษี กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลในแบบคำขอคืนภาษีสรรพสามติ ตามแบบ  
ภส. 05-01  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ  
4.1.2 

   

2. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธขิอคืนภาษ ีได้ยื่นคำขอ
คืนภาษีตอ่สรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่แหง่ท้องที่ทีโ่รงอุตสาหกรรม คลังสินคา้ทัณฑ์บน 
หรือสถานทีเ่ก็บสนิค้าตั้งอยู ่หรือยืน่ผ่านเวบ็ไซต์ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 4.1 
และ 4.1.2 

   

OA13 

การขอใช้สิทธิคืนภาษี (ตามมาตรา 103)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

กรมสรรพสามติ กอ่นนำสินค้าออกจากสถานที่เก็บ
สินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั้น
หรือไม่  

3. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งหลักฐาน
การผ่านพิธีการศุลกากร โดยย่ืนแบบคำขอคนืภาษี
สรรพสามติ ตามแบบ ภส.05-01 พร้อมหลักฐาน 
ใบแสดงรายการและราคาสนิค้า เช่น ใบกำกับสนิค้า 
(Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ 
Airway Bill เป็นตน้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่รบัคำขอ ตามข้อ 2 หรือส่งผา่น
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันที่
ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร กรณีมีเหตจุำเป็น ผู้ส่งออกได ้
ขอขยายระยะเวลากอ่นครบกำหนดหรือไม่  
และอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมตัิเรียบร้อย
แล้วหรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยหา้สิบวนั เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรอืไม่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่4) ข้อ  
4.5 

   

4. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการนำสนิคา้ออก
จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 
กรณีขอคืนภาษ ีผู้ส่งออกไดด้ำเนินการส่งสนิค้าออก
นอกราชอาณาจกัรภายในหนึ่งป ีนับแต่วนัที่ได้เสียภาษี
สรรพสามติหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5 และข้อ 6 

   

5. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
ประกอบการขอคืนภาษีสรรพสามิต สอบทาน
ความสมัพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่  
ชื่อผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดืม่ ชนิดหรือ
ประเภทของสนิค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะ
บรรจ ุอัตราภาษีสรรพสามติ จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามติ เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(1) แบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต  
(แบบ ภส. 05-01)  

(2) ใบกำกับสนิค้า (Invoice)/ใบตราสง่สินคา้ 
(Bill of Lading, Airway Bill)  

(3) สำเนาแบบรายการภาษสีรรพสามติ  
แบบ ภส. 03-07 

(4) สำเนาใบเสร็จรบัเงนิค่าภาษีสรรพสามติ  
(5) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้าออกนอก

ราชอาณาจักร หรอืการนำสนิค้าเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร 

(6) รายละเอียดการสั่งซื้อสนิค้า เช่น Performa 
Invoice หรอื Purchase Order หรือ 
Order Note หรือเอกสารอืน่ลักษณะ
เดียวกัน 

(7) สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่จะมีการชำระ
สินค้า เช่น หลกัฐานการเปดิ L/C (Letter 
of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T 
(Telex Transfer) หรอื T/P (Term of 
Payment) หรือเอกสารอื่นที่ระบวุ่า 
มีการนำเงินเข้าบญัชธีนาคารหรือ Bank 
Statement 

6. สอบทานรายงานประจำเดือนการคืนภาษี
สรรพสามติของผู้ส่งออก (แบบรายงานประจำเดือน 
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปใน 
เขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ส่งให้สำนกังาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นำเขา้ไปในเขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 5 วา่ถูกต้องตรงกันหรอืไม่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอใช้สิทธิคนืภาษี กรณสี่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร (สำหรบัสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ที่มีลักษณะผง เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเข้มขน้ฯ (ประเภทที ่16.90(1)) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 103  
2. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน  
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู ้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที ่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวั นที่  
17 ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

การขอใช้สิทธิคืนภาษี กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร (สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม 
ที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1)) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลในแบบคำขอคืนภาษีสรรพสามติ ตามแบบ  
ภส.05-01 (ก)  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ  
4.1.2 

   

2. ตรวจสอบวา่ผู้ขอใช้สิทธขิอคืนภาษ ีได้ยื่นคำขอ
คืนภาษีตอ่สรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่แหง่ท้องที่ทีโ่รงอุตสาหกรรม คลังสินคา้ทัณฑ์บน 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 4.1 
และ 4.1.2 

   

OA14 

การขอใช้สิทธิคืนภาษี (ตามมาตรา 103)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

หรือสถานทีเ่ก็บสนิค้าตั้งอยู ่หรือยืน่ผ่านเวบ็ไซต์ 
กรมสรรพสามติ กอ่นนำสินค้าออกจากสถานที่เก็บ
สินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั้น
หรือไม ่

3. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการส่งหลักฐาน
การผ่านพิธีการศุลกากร โดยย่ืนแบบคำขอคนืภาษี
สรรพสามติ ตามแบบ ภส.05-01 (ก) พร้อมหลักฐาน
ใบแสดงรายการและราคาสนิค้า เช่น ใบกำกับสนิค้า 
(Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ 
Airway Bill เป็นตน้ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่รบัคำขอ ตามข้อ 2 หรือส่งผา่น
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ภายในเก้าสิบวันนับแต ่
วันที่ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไป 
ในเขตปลอดอากรหรือไม่ กรณีมีเหตุจำเป็น  
ผู้ส่งออกขอขยายระยะเวลาก่อนครบกำหนดหรือไม่  
อธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมตัิเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ การขยายระยะเวลารวมแล้วต้องไมเ่กิน 
หนึ่งร้อยหา้สิบวนั เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรอืไม่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่4) ข้อ 4.5 
วรรคสาม 

   

4. ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการนำสนิคา้ 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 
กรณีขอคืนภาษ ีว่าผู้สง่ออกไดด้ำเนินการส่งสนิค้า 
ออกนอกราชอาณาจักรภายในหนึง่ปี นับแตว่ันทีไ่ด้ 
เสียภาษีสรรพสามติหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5 และข้อ 6 

   

5. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร
ประกอบการขอคืนภาษีสรรพสามิต สอบทาน
ความสมัพันธก์ันของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่  
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ชื่อเครื่องดืม่ ชนิดหรือ
ประเภทของสนิค้า จำนวนหรือปริมาณ ขนาดภาชนะ
บรรจ ุอัตราภาษีสรรพสามติ จำนวนเงินค่าภาษี
สรรพสามติ เป็นต้น เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(1) แบบคำขอคืนภาษีสรรพสามิต  
(แบบ ภส. 05-01 (ก))  

(2) ใบกำกับสนิค้า (Invoice) /ใบตราส่งสินค้า 
(Bill of Lading, Airway Bill)  

(3) สำเนาแบบรายการภาษสีรรพสามติ  
แบบ ภส. 03-07 

(4) สำเนาใบเสร็จรบัเงนิค่าภาษีสรรพสามติ  
(5) หลกัฐานการรบัรองการส่งสินค้า 

ออกนอกราชอาณาจักร หรอืการนำสินค้า 
เข้าไปในเขตปลอดอากร 

(6) รายละเอียดการสั่งซื้อสนิค้า เช่น Performa 
Invoice หรอื Purchase Order หรือ 
Order Note หรือเอกสารอืน่ลักษณะ
เดียวกัน 

(7) สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวา่จะมีการชำระ
สินค้า เช่น หลกัฐานการเปดิ L/C (Letter 
of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T 
(Telex Transfer) หรอื T/P (Term of 
Payment) หรือเอกสารอื่นที่ระบวุ่ามกีาร
นำเงนิเขา้บญัชีธนาคารหรือ Bank 
Statement 

6. สอบทานรายงานประจำเดือนการคืนภาษี
สรรพสามติของผู้ส่งออก (แบบรายงานประจำเดือน 
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไป 
ในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103) ที่ส่งให้สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นำเขา้ไปในเขตปลอดอากรเปรียบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 5 วา่ถูกต้องตรงกันหรอืไม่ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอคืนภาษีสรรพสามติหรือการยกเวน้ภาษีสรรพสามติ  
สำหรบัสินคา้ที่บริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2)  

หรือสนิค้าที่จำหนา่ยให้แก่ผูไ้ด้รบัเอกสิทธิ์ทางการทูต ตามมาตรา 107 (3) 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 107 
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล 

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา 

108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับ

สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560  

 

การขอคืนภาษีสรรพสามิตหรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่บริจาค ตามมาตรา 107 (1) (2) 
หรือสินค้าที่จำหนา่ยให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต ตามมาตรา 107 (3) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานความถูกต้องในการบนัทึกข้อมูลใน 
คำขอรับคนืหรือยกเว้นภาษสีรรพสามติตามแบบ  
ภส.๐๕-๐๕ (ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือ (๒))  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 13.1 

   

2. สอบทานความถูกต้องของการบันทกึข้อมูลใน 
คำขอรับคนืหรือยกเว้นภาษสีรรพสามติตามแบบ  
ภส.๐๕-๐6 (ตามมาตรา ๑๐๗ (3))  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 13.2 

   

3. กรณีขอยกเวน้ภาษีหรือการคนืภาษีสรรพสามิต 
ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือ (๒) สำหรับเครื่องดืม่ 
ที่บริจาค สอบทานเอกสารหลักฐานการนำสินคา้ 
ออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 16.1 

   

OA15 

การขอคืนหรือยกเว้นภาษี (ตามมาตรา 107)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

หรือสถานทีเ่ก็บสนิค้าว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ไดแ้จ้งการนำสินคา้ออกจากสถานทีด่ังกล่าว  
ต่อสำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ที่ยื่นตามคำขอยกเว้น/ 
คืนภาษี ภายในหกสิบวนันับแตว่ันทีน่ำสนิค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรม คลังสนิค้าทัณฑ์บน หรือสถานทีเ่ก็บ
สินค้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการ 
ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่หรอืองค์การสาธารณกุศลที่รฐัมนตรี
ประกาศกำหนดได้ลงลายมอืชื่อรับรองการรบั 
หรือการใช้สินค้านัน้ กรณีมเีหตุจำเป็นผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมได้ขอขยายระยะเวลาการสง่เอกสาร
หลักฐานดังกล่าวกอ่นครบกำหนดระยะเวลา 
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่หรือไม ่และสรรพสามติพ้ืนที่
พิจารณาอนมุัตแิล้วหรือไม ่รวมระยะเวลาแลว้ไมเ่กิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแตว่ันทีน่ำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรม คลังสนิค้าทัณฑ์บน หรือสถานทีเ่ก็บ
สินค้า เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดไวห้รือไม ่

4. กรณีสินคา้ที่จำหน่ายใหแ้ก่ผู้ได้รบัเอกสทิธิ์
ทางการทูต ตามมาตรา ๑๐๗ (3) สอบทานเอกสาร
ประกอบการแจ้งการจำหนา่ยสินค้าใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับ 
เอกสิทธิ ์ซึง่เปน็หลกัฐานที่คณะทูตหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ  
ได้ลงลายมือชื่อรับรองการรบัหรือการใช้สนิค้านั้น 
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนกังานสรรพสามติพ้ืนที่ 
ที่ยื่นคำขอ ว่าดำเนนิการแจง้ภายในหกเดือนนบัแต่ 
วันที่จำหนา่ยสินคา้ กรณีมีเหตุจำเป็นผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวกอ่นครบกำหนดระยะเวลา 
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่หรือไม ่และสรรพสามติพ้ืนที่
พิจารณาอนมุัตแิล้วหรือไม ่รวมระยะเวลาแลว้ไมเ่กิน

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 16.2 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

หนึ่งปีนบัแต่วนัที่จำหน่ายสนิค้า เปน็ไปตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรอืไม่ 

5. กรณีสินคา้เครื่องดื่มทีบ่รจิาคหรอืที่จำหน่าย
ให้แก่ผูไ้ดร้ับเอกสิทธิ์ทางการฑูตสูญหายหรือขาด
จำนวนไปจากทีข่อยกเว้นภาษีสรรพสามติ เจา้หน้าที่ 
ไดด้ำเนินการประเมินภาษ ีพร้อมเบี้ยปรับ เงนิเพ่ิม 
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่โดยถอืว่าความรับผดิในอนัจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้น ณ เวลาทีน่ำสินค้าเครื่องดืม่ 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้าทัณฑ์บน 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 18 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการลดหย่อนภาษีสรรพสามติและคืนภาษีสรรพสามติ  
สำหรบัสินคา้ที่ผลิตขึ้นจากสนิค้าที่เสียภาษีสรรพสามติไว้แลว้  

(กรณีนำไปใช้เป็นวัตถดุิบหรอืส่วนประกอบในการผลติสนิค้าสรรพสามติ) ตามมาตรา 105 
 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 105 
2. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที ่ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสินค้า พ.ศ. 2560  

ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับ

สินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี

สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
25 ธันวาคม 2561 

 

การลดหย่อนภาษีสรรพสามิตและคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตไว้แล้ว (กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสรรพสามิต)  
ตามมาตรา 105 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบรายการวัตถดุบิหรือสว่นประกอบ 
ในการผลติเครื่องดื่มทีข่อลดหย่อนภาษี จะตอ้งไม่เปน็
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมาแล้วกอ่นหน้านี้ 
ดังนัน้ ถ้าเป็นสนิค้าที่ลดหยอ่นภาษีมาแล้ว  
จะไม่สามารถนำมาขอลดหย่อนภาษีได้อีก        

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 1 

   

     

OA16 

การลดหย่อนภาษีและคืนภาษี (ตามมาตรา 105)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

2. สอบทานการขอลดหย่อนภาษี โดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมต้องยื่นแบบ ภส. 05-02 แสดงรายการ
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบที่ใช้ในการผลติเครื่องดื่ม 
ก่อนการขอลดหย่อนภาษ ีโดยสอบทานประเภท 
ของเครื่องดื่มที่จะนำมาใช้เป็นวตัถดุิบฯ ชื่อเครื่องดื่ม 
ขนาดภาชนะบรรจุ รายการวัตถุดบิหรอืส่วนประกอบ 
ที่นำมาใช้ในการผลติเครื่องดื่ม (ต่อเครื่องดืม่ 1 หน่วย) 
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการยืน่คำขอ  
ว่าการบนัทึกขอ้มูลถกูต้องครบถว้นหรือไม่ โดยย่ืน 
แบบคำขอฯ ต่อสรรพสามติพ้ืนที่ ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่โรงอตุสาหกรรมตั้งอยู่ หรือผา่น
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต และสรรพสามติพ้ืนที่ 
ได้พิจารณาอนมุัตริายการวตัถดุิบหรือสว่นประกอบ 
ในการผลติสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษี ตามแบบ  
ภส. 05-02 เรียบร้อยแลว้หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 1 

   

3. ตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ปรมิาณสว่นผสม 
จำนวนวตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้ 
ที่แจ้งไว้ ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมได้ยืน่แบบรายการ
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติสินคา้ที่จะขอ
ลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๒  
ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งหรือไม่  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 2 

   

4. สอบทานการบนัทึกข้อมลู ในแบบคําขอ 
หักลดหย่อนภาษีสรรพสามติสำหรับวัตถุดบิหรือ
ส่วนประกอบในการผลติสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๓ 
และแบบรายการภาษสีรรพสามติ ตามแบบ ภส. ๐๓-๐๗ 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมตอ้งยื่นในการลดหย่อนภาษี 
หรือขอรับคืนเงินภาษ ีโดยให้ตรวจสอบความสัมพนัธ์ 
ความสอดคล้อง และความถกูต้องครบถ้วนของขอ้มูล 
ไดแ้ก่ รายการวตัถดุิบฯ ที่ใช้ในการผลติ ใบเสร็จรบัเงนิ
ค่าภาษีสรรพสามิต ปรมิาณวัตถุดบิที่ใช้ผลิต อัตราภาษี
ทั้งตามมูลคา่และตามปรมิาณ จำนวนเงินค่าภาษี

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

สรรพสามติที่ขอลดหยอ่น/จำนวนเงนิค่าภาษี
สรรพสามติที่ขอคืน เปรียบเทียบกับแบบรายการภาษีฯ 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยืน่ชำระภาษีเพิ่มเติม  
หรือกรณีชำระภาษีไว้เกินใหก้รอกจำนวนเงินคา่ภาษี
สรรพสามติที่ชำระไว้เกนิไว้ในแบบรายการภาษฯี  
ด้วย สอบทานจำนวนเงนิภาษีสรรพสามติที่ขอรับคนื 
ในตอนท้ายของคําขอหกัลดหย่อนภาษีสรรพสามติฯ
สำหรบัวตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้  
ตามแบบภส. ๐๕-๐๓ ว่าถกูต้องหรือไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วธิีการหรอืไม ่

5. ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณภาษี 
(ชนิด/ประเภทเครื่องดืม่ ขนาดภาชนะบรรจุ อัตราภาษี
ทั้งตามมูลคา่และตามปรมิาณ ปรมิาณเครื่องดื่ม 
ที่ผลิตได้ จำนวนเงินคา่ภาษสีรรพสามติ) 

กรณีขอลดหย่อนภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ได้นาํ
จำนวนเงนิภาษีสรรพสามิตที่ได้เสียไวแ้ล้ว สำหรับ
สินค้าทีน่ำมาใชเ้ป็นวตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการ
ผลิตสินคา้เครื่องดื่ม มาหักออกจากจำนวนเงนิภาษี 
ที่ต้องเสียสำหรบัสินค้าเครื่องดื่มนั้น จำนวนเงนิที่นำมา
หักภาษีถกูต้อง หรือไม่  

กรณีขอคืนภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ให้ตรวจสอบว่า
จำนวนเงนิภาษีที่ได้เสียไวแ้ล้วสำหรับวัตถุดบิหรือ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลติสินคา้เครื่องดื่มทีไ่ดร้ับ 
การลดหย่อนเกนิกว่าจำนวนเงนิภาษีที่ต้องเสีย  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมจึงจะมีสิทธไิดร้ับคนืเงินภาษนีั้น 
ถูกตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์หรือไม่  

- มาตรา 105 
- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 2 

   

6. ตรวจสอบอำนาจในการอนุมตัิให้ลดหย่อนภาษี
และคนืภาษีสรรพสามิต ตามแบบคำขอหกัลดหย่อน
ภาษีสรรพสามติสำหรับวัตถดุิบหรือสว่นประกอบ 
ในการผลติสินค้า (ภส. 05-03) ว่าเป็นอำนาจของ
สรรพสามติพ้ืนที่ ทีร่ับแบบคำขอการอนุมตัิหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 3 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

7. ตรวจสอบผลใช้บังคับ ในกรณีขอลดหย่อนภาษี  
มีผลตั้งแตว่ันที่ยื่นคำขอลดหย่อนภาษีเป็นต้นไป  
ส่วนในกรณีขอคืนภาษี มีผลตั้งแตว่ันที่อนุมตัิให้คืนภาษี
เป็นต้นไป  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 3 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการยกเว้นภาษีสรรพสามติ กรณีนำสินคา้ไปใช้เป็นวัตถดุิบหรือสว่นประกอบ
ในการผลติสินค้าทีต่้องเสียภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 106) 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 106 
2. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 

พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

ในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ต้อง
เสียภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 106) 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบลักษณะสินค้าเครื่องดื่มทีน่ำไปใช้เปน็
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติสินคา้ที่ตอ้งเสีย
ภาษีสรรพสามติ และสามารถขอยกเวน้ภาษีสรรพสามิต
ไดน้ั้นต้องมลีักษณะดังนี้ 

1) เปน็สินค้าเครื่องดื่มที่นําไปใช้เป็นวัตถดุิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลติสินค้าประเภทหรือชนิดเดิม 
หรืออกีประเภท หรืออกีชนดิหนึ่ง ซึ่งต้องเสียภาษี
สรรพสามติ ตามพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 

2) ไม่ใช่สินคา้เครื่องดื่มที่ผลติจากวัตถุดบิหรือ
ส่วนประกอบของสนิค้าทีไ่ดร้ับการยกเว้นภาษี
สรรพสามติตามกฎกระทรวงการยกเวน้ภาษีสำหรับ
สินค้าทีน่ำไปใช้เปน็วตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการ
ผลิตสินคา้ พ.ศ. 2560  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 1 และข้อ 2 

   

OA17 

การยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ตามมาตรา 106)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

3) เปน็สินค้าทีน่ําไปใช้เปน็วัตถุดบิหรอื
ส่วนประกอบในการผลติสินค้าเพ่ือการส่งออก 

2. ตรวจสอบกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขารบั
วัตถุดบิฯ เพื่อนำไปเป็นสว่นประกอบในการผลติสินค้า
ว่าได้แจง้สูตรการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลติเรียบร้อย
แล้ว หรอืไม ่

- กฎกระทรวง  
ข้อ 5 

   

3. ตรวจสอบสถานที่ยืน่แบบคำขอฯ ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่แห่งทอ้งทีท่ี่โรงอตุสาหกรรมตั้งอยู่
หรือสำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สำนักงาน
ศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่นําเขา้ หรือด่านศุลกากร
ที่มีการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ หรือผ่าน
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต และสรรพสามติพ้ืนที่ที่ยืน่ 
คำขอได้พิจารณาอนุมัติยกเว้นภาษี ตามแบบ  
ภส. 05-04 เรียบร้อยแลว้ ก่อนนำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรม เปน็ไปตามหลักเกณฑ์หรอืไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 3 

   

4. สอบทานคำขอยกเวน้ภาษีสำหรับสนิคา้ที่
นำไปใช้เป็นวตัถดุิบหรือสว่นประกอบในการผลิตสนิค้า 
ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๔ พร้อมหลักฐานการประกอบ 
คำขอฯ ไดแ้ก ่ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ที่ขอยกเว้นภาษีสรรพสามติ ชื่อสินค้าและชนดิ  
ขนาดภาชนะบรรจุ จำนวนสินค้า ราคาขายปลีกแนะนำ  
อัตราภาษีทัง้ตามมูลค่าและตามปริมาณ จำนวนเงนิ 
ค่าภาษีสรรพสามิต ระบุข้อมูลการจำหน่ายสินคา้
เครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมรายใด 
หรือตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ทะเบียนสรรพสามิตเลขที ่ 
ที่ตั้งของโรงอตุสาหกรรม และให้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจำหน่ายสนิค้า หนงัสือแจ้งสตูรการผลิต
หรือกรรมวธิีการผลิตของผูป้ระกอบอตุสาหกรรมทีน่ำ
วัตถุดบิฯ ไปใช้ในการผลติสนิค้า ว่าบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม ่ 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน  
(ต้นทาง) สำหรบัสินค้าที่ได้รบัยกเวน้ภาษีที่ขนออกจาก
โรงอตุสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของศุลกากร  
ตามแบบ ภส. 05-04 ซึ่งถอืเป็นใบกำกบัการขนสง่ฯ 
ไดแ้ก่ จำนวนสนิค้า จำนวนครั้งทีข่น เลขทีแ่บบคำขอ
ยกเว้นภาษฯี เลขทะเบียนรถยนต ์ชื่อพนกังาน 
ขับรถยนต์ เสน้ทางที่ขน ชื่อผู้ประกอบอตุสาหกรรม  

กรณีตรวจสอบสินค้าและหรือกรณตีรวจสอบ
เอกสาร เจ้าพนกังานสรรพสามิตได้ลงลายมือชือ่ 
เพื่อรับรองความถูกต้อง และระบุวนัเดอืนปทีี่ขนสินคา้ 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืนำออกจากอารักขา 
ของศุลกากร (ในแบบคำขอฯ ขอ้ 7) เรียบร้อยแล้ว
หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5 

   

6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน 
(ปลายทาง) สำหรับสนิค้าทีไ่ด้รับยกเวน้ภาษีที่รบัเขา้ 
โรงอตุสาหกรรม ตามแบบ ภส. 05-04 ซึง่ถือเป็น
ใบกำกับการขนสง่ฯ ได้แก ่วันที่รบัสินค้า เวลา  
จำนวนที่รบัเขา้ จำนวนที่แตกต่างจากต้นทาง  
กรณีตรวจสอบสินค้าจะต้องตรงกันกบัตามทีข่อยกเว้น
ภาษีสรรพสามติ และหรือกรณีตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าพนักงานสรรพสามติได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้อง (ในแบบคำขอฯ ขอ้ 8) ครบถว้นถูกต้อง
หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5 

   

7. ตรวจสอบระยะเวลาในการนำสนิค้าเครือ่งดืม่ 
ที่ได้รบัการยกเว้นภาษไีปใชเ้ป็นวัตถุดบิหรือ
ส่วนประกอบในการผลติสินค้าของตน จะต้องนําสนิค้า
ที่ผลิตได้ออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลังสนิค้า 
ทัณฑ์บน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ความรับผดิ
ในอันจะต้องเสียภาษีของสนิค้าทีน่ําไปใช้เปน็วตัถดุิบ
หรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้เกดิขึน้ และหาก 
ไม่ปฏิบตัิตามระยะเวลาทีก่ำหนด ให้ผูไ้ดร้ับยกเว้นภาษี
มีหนา้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับสินค้าที่มไิด้ปฏิบตัิตามนัน้

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 9 

   



- 170 - 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วนัที่ความรบัผิด 
ในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรอืไม่ 

8. สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กนั 
ของขอ้มูลตามรายงานสินคา้ที่ขอยกเว้นภาษเีพื่อใช้เป็น
วัตถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติสินคา้ที่สำนกังาน
สรรพสามติจัดทำขึน้ กระทบยอดกบังบเดือนแสดง
รายการเกี่ยวกับสนิค้าทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษี (ตามแบบ 
ภส. 05-04/2) ซึง่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้น
และส่งให้สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่เป็นประจำ 
ทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบจำนวนวัตถุดบิที่ได้รับ 
การยกเว้นภาษแีละสนิค้าทีผ่ลิตได้โดยใช้วตัถดุิบ 
ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษแีละปรมิาณการจำหน่ายสินค้า  
โดยตรวจสอบว่าสินค้าที่จำหน่ายไดน้ำมาชำระภาษี
สรรพสามติ (ตามแบบรายการภาษี ภส. 03-07) 
ครบถ้วนแลว้ หรือสง่สินคา้ออกนอกราชอาณาจักร
ครบถ้วนแลว้หรือไม ่ 

    

  

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอคืนภาษีสรรพสามติ สำหรบัสินคา้เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
ที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา 110 

 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 110 
2. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของ

สินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้า

ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
 

การขอคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื ่องดื ่ม (ตอนที ่ 2)  ที ่เสียหายหรือเสื ่อมคุณภาพ  
ตามมาตรา 110 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานเอกสารหลักฐานจากบนัทึก 
การตรวจสอบเครื่องดื่มของเจ้าพนักงานสรรพสามติ  
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความเสียหายของเครื่องดื่ม  
กรณีเสียหายจนใช้การไม่ได ้เช่น สินค้าเครื่องดื่มมวีตัถุ
หรือสสารอันตรายเจือปน ภาชนะบรรจเุครือ่งดื่ม
เสียหายแตก รัว่ บบุหรือบวมไม่เป็นรูปทรง หรือฉลาก
ปิดภาชนะเสียหาย หลุด หรอืลอก หรือมีลกัษณะ 
ความเสียหายอืน่ ๆ ทีแ่สดงให้เห็นว่าเครื่องดืม่ 
ไม่สามารถนําไปบริโภคหรือจําหน่ายได ้วา่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไวห้รือไม่ 

- กฎกระทรวงฯ  
ข้อ 4 (1) 

   

2. สอบทานเอกสารหลักฐานจากบนัทึกการ
ตรวจสอบเครื่องดื่มของเจ้าพนักงานสรรพสามิต  
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความเสียหายของเครื่องดื่ม  

- กฎกระทรวงฯ  
ข้อ 4 (2) 

   

OA18 

การขอคืนภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 110)  
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

กรณีสินค้าเครื่องดื่มเสือ่มคณุภาพจนใช้การไม่ได้  
เช่น สนิค้าเครื่องดืม่หมดอายุ การบริโภคซึ่งมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีสจีางลงหรือเข้มขึน้ ขุ่น  
มีตะกอน ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มบวม เป็นรา เป็นสนิม 
หรือมขีองเหลวซมึออกมาจากภาชนะ หรือมีลกัษณะ
การเสื่อมคุณภาพอืน่ ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถนํา
สินค้าไปบริโภคหรือจําหนา่ยได้ ว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไวห้รือไม่ 

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีเครื่องดื่ม 
ที่มีวตัถหุรือสสารอันตรายเจือปน ผูข้อคนืภาษ ี
ได้เก็บตัวอย่างส่งใหก้ลุ่มวิเคราะห์สินคา้และของกลาง  
กรมสรรพสามติตรวจวิเคราะห์ โดยไดร้ะบวุันเดือนปี 
ที่ผลิต หรือรหัสรุน่ที่บรรจขุองตวัอย่างเครื่องดืม่
ประกอบการยื่นคำขอคืนภาษีด้วยหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 2 วรรคหนึง่ 
และวรรคสอง 

   

4. ตรวจสอบการบนัทึกข้อมูลในคำขอคนืภาษี
สรรพสามติ ตามแบบ ภส. ๐๕-๑๓ ว่าไดบ้ันทึกข้อมูล
พร้อมแจ้งลักษณะความเสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพ 
ของเครื่องดื่มจนใช้การไมไ่ด ้และแจ้งสถานที่เกบ็สินคา้ 
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน ได้แก ่แบบรายการ
ภาษีสรรพสามติ หรือใบขนสินค้าขาเขา้ ใบเสร็จรบัเงนิ
ค่าภาษีสรรพสามิต ผลการวเิคราะหต์ัวอยา่งเครื่องดื่ม 
(กรณีมวีัตถุหรือสารอันตรายเจือปน) บันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องดื่มของเจ้าพนักงานสรรพสามิต และ
บันทึกควบคุมการทำลายเครื่องดื่ม ของเจา้พนักงาน
สรรพสามติ เสนอต่อสรรพสามิตพ้ืนที ่ณ สำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ตน้ทาง ถกูต้อง ครบถว้น หรอืไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 3 วรรคหนึง่ - 
วรรคสาม 

   

5. ตรวจสอบขัน้ตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ 
เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ ว่าได้ปฏบิัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขดังต่อไปนี้  

1) สรรพสามติพ้ืนที่ตน้ทางได้มีหนังสือแจ้งให้
สรรพสามติพ้ืนที่แห่งทอ้งทีท่ี่สถานทีเ่ก็บสนิค้าตั้งอยู ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 4 วรรคสี ่
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

แตง่ตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน ๓ ราย  
เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ลกัษณะความเสียหายหรอื
เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้วา่เปน็ไปตาม
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าทีม่ีสิทธิขอคืนภาษแีละ 
การพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพ 
ของสินค้าจนใช้การไมไ่ด ้พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม ่ 

2) กรณีผู้ขอคืนประสงค์จะทำลายสินคา้
เครื่องดื่ม ณ สถานที่เก็บ เจา้หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามข้อ 5 ไดแ้จ้งให้ผูข้อคนืภาษีทำลายเครือ่งดืม่ 
ตามวิธกีารทีก่ำหนด และไดจ้ัดทำบนัทึกการตรวจสอบ
สินค้า ตลอดจนควบคุมการทำลายโดยจดัทำบันทกึ
ควบคุมการทำลายสนิค้า เสนอสรรพสามิตพ้ืนที่  
ณ สถานที่เกบ็ตัง้อยู่ เพ่ือเสนอต่อสรรพสามติพ้ืนที ่
ต้นทางพิจารณาคืนภาษหีรอืไม ่

3) กรณีผู้ขอคืนประสงค์จะทำลายสินคา้
เครื่องดื่ม ณ สถานที่อื่น เจ้าหน้าที่ทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ 
ตามข้อ 5 ได้จดัทำบนัทึกการตรวจสอบสินค้าเสนอ
สรรพสามติพ้ืนที่ ณ สถานทีเ่ก็บสินค้าตั้งอยู่ เพื่อเสนอ
สรรพสามติพ้ืนที่ตน้ทางแจง้ให้สรรพสามติพ้ืนที ่ 
ณ สถานที่ที่ทำลายสนิค้าตั้งอยู่ดำเนินการแตง่ตัง้ 
เจ้าพนักงานสรรพสามติ จำนวน ๓ ราย เพ่ือควบคมุ
การทำลายสนิค้าตามวธิีการที่กำหนด และจัดทำ
บันทึกควบคุมการทำลายสนิค้า เสนอให้สรรพสามิต
พ้ืนที่ต้นทางพิจารณาคืนภาษี การดำเนินการดังกล่าว
ได้ปฏบิัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม ่ 

4) กรณีผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะส่งสนิค้าให้ 
ผู้ประกอบกิจการบําบดัและกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แลว้ ซึ่งไดร้ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนาํไปทำลาย เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ที่ได้รบัแต่งตั้งตามข้อ 5 ไดจ้ัดทำบนัทึกการตรวจสอบ
เครื่องดื่ม และผู้ขอคืนภาษไีด้ยื่นหลกัฐานการส่งมอบ
และการทำลายเครือ่งดืม่ท่ีผูป้ระกอบกิจการบําบดั 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

และกาํจัดสิง่ปฏิกูลฯนําไปทำลายต่อสรรพสามติพ้ืนที่
ต้นทาง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการขอคืน
ภาษีสรรพสามติ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดหรือไม ่ 

6. ตรวจสอบวา่การทำลายสินค้าเครื่องดื่ม 
ใช้วิธีการใดดังต่อไปนี ้โดยการควบคุมของเจ้าพนักงาน
สรรพสามติหรือไม ่

๑) ทุบทำลาย บดทำลายโดยเครื่องจกัร  
โดยจะต้องไม่สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

๒) ฝังกลบหรือเผาทำลาย ตามหลักเกณฑ ์
และเงื่อนไขทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมกำหนด 

๓) ให้ผู้ประกอบกิจการบําบดัและกําจดั 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แลว้ซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรมเปน็ผู้ทำลาย 

๔) เทออกจากภาชะบรรจุเพ่ือทิ้ง โดยไม่สง่ผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5.1 

   

7. สอบทานความถูกต้องและความสัมพันธ์กนั 
ของเอกสารหลักฐานประกอบการขอคนืภาษี
สรรพสามติ เปรียบเทียบกับแบบคำขอคืนภาษี
สรรพสามติ (ตามแบบ ภส.05-13) ไดแ้ก ่ประเภท
สินค้า (ตามพิกัดในข้อ 2.4 ของแบบคำขอคืนภาษฯี)  
ชื่อสินค้า ค่าความหวาน ขนาดภาชนะบรรจุ  
ปริมาณเครื่องดืม่ที่ขอคืนภาษี ราคาขายปลกีแนะนำ 
อัตราภาษีทัง้ตามมูลค่าและตามปริมาณ และ 
จำนวนเงนิค่าภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกบั
ใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีสรรพสามิต แบบรายการ 
ภาษีสรรพสามติหรอืใบขนสนิค้าขาเขา้ บนัทึก 
การตรวจสอบสนิค้าและบนัทึกการควบคุมการทำลาย
สินค้าว่ามีความสัมพันธ์กัน และถกูตอ้งครบถว้น 
สรรพสามติพ้ืนที่มคีำสั่งคนืภาษีให้แก่ผูข้อคนืภาษี
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
สำหรบัเครือ่งดื่มประเภทน้ำผลไม้และนำ้พืชผัก (สนิค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03 (2)) 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

 

การขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้
และน้ำพืชผัก (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทท่ี 02.03 (2)) 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานกำหนดเวลาในการยื่นขอใช้สิทธ ิ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละศูนย ์ดงันี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละศนูย์ 
ก่อนการผลติในครัง้แรก  

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษี 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละศนูย์ก่อนการนำเข้า 
ในครั้งแรก 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 6.1 
และ 6.2 

   

2. สอบทานกำหนดเวลาทีไ่ด้รับสิทธิเสียภาษ ี
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละศนูย์ วา่เปน็ไปตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำหนดไว้หรอืไม ่ดงันี้ 

1) กรณีผลิตในราชอาณาจกัร ใหม้ีผลบังคับ
ตั้งแตว่ันที่ผูม้ีหน้าที่เสียภาษไีด้ยื่นคำขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละศูนย ์เปน็ตน้ไป  
โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการ

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 7 

   

OA19 

การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

เกี่ยวกบัวตัถดุิบ การผลิต การจำหน่าย และ 
ยอดคงเหลือสนิค้า ตามแบบ ภส.07 - 04  
ที่หนว่ยงานได้รับจากผู้ประกอบอตุสาหกรรม 
ว่ามีการผลติ การจำหน่าย และนำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมภายหลังจากไดร้ับสิทธิเสียภาษี 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละศนูย์หรือไม ่

2) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคบัตั้งแต่วนัที่อนมุัติ
ให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
เป็นต้นไป โดยให้ตรวจเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอ
ใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับบญัชีรับจา่ยสินคา้ที่นำเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 ทีห่นว่ยงาน
ได้รบัจากผูน้ำเข้าว่ามีการนำเข้า ภายหลังจากได้รบั
สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมลูค่าร้อยละศูนยห์รือไม ่

กรณีตามขอ้ 1) และ 2) ถ้าไม่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑด์ังกลา่ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอื 
ผู้นำเขา้ มหีนา้ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามติในอตัราภาษี
ตามมลูค่า สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที ่ได้ดำเนนิการ
ประเมินภาษ ีพร้อมทัง้เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยให้ 
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้ ต้องเสียภาษี 
ตามอตัราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทท่ี 02.03  
ของบญัชีท้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่า 
ร้อยละสิบ) รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแลว้หรอืไม ่ 

3. สอบทานกรณีเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และ 
น้ำพืชผักที่ยื่นขอใช้สิทธเิสียภาษีในอัตราตามมูลคา่
ร้อยละศนูย์ ต้องเป็นเครื่องดื่มที่มรีายชื่อประเภท
เครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมที่กำหนดในบัญชอีัตรา
ส่วนผสมของเครือ่งดืม่ประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผัก
ท้ายประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์
สำหรบัเครือ่งดื่มนำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผัก ลงวันที ่9 
มกราคม 2562 จำนวน 125 รายการ และมี 
ใบรายงานผลการทดสอบอตัราสว่นผสมของน้ำผลไม้

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) บญัชี
ท้ายประกาศฯ 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

และน้ำพืชผัก จากกลุม่วิเคราะห์สนิค้าและของกลาง 
กรมสรรพสามติ ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษ ี
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละศนูย์หรือไม ่ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรอืผู้นำเข้า ต้องแนบ
ประกอบแบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามติในอัตรา
ตามมลูค่ารอ้ยละศนูย์ต่อสำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ 
ซึ่งต้องมเีอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏ 
บนภาชนะบรรจุ ฉลากปดิภาชนะ หรือฝาปดิภาชนะ
บรรจุเครื่องดืม่ โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
2) สถานทีต่ั้งโรงอตุสาหกรรม/ 

สถานประกอบการนำเข้า 
3) ชื่อเครื่องดืม่ 
4) เครื่องหมายการค้า 
5) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
6) ปริมาตรสุทธ ิ
7) วนัเดือนปี ที่ผลติและทีห่มดอาย ุ 

หรือที่ควรบรโิภคก่อน 
8) เลขสารบบอาหาร 
ในกรณีส่งเครื่องดืม่ออกนอกราชอาณาจักร  

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมจะแสดงชื่อและสถานประกอบการ 
ของผู้จดัจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ 1) หรือ  
ข้อ 2) และจะไมแ่สดงเลขสารบบอาหารกไ็ด้ 

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 4 

   

5. สอบทานความถูกต้อง ครบถว้นของเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบประกอบในการขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละศูนย ์ได้แก่ ตัวอย่าง
เครื่องดื่มที่สง่กรมสรรพสามติเพื่อตรวจวิเคราะห์ 
พร้อมรายละเอียดสตูรสว่นผสมและกรรมวธิีการผลิต 
หนังสอืรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไมเ่กิน  
หกเดือน หลกัฐานการได้เลขสารบบอาหาร และ
เอกสารใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียด

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 3 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

อาหาร (สบ.5) ฉลากของเครื่องดื่มชนดินั้น ๆ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 

6. สอบทานความถูกต้องของเลขสารบบอาหาร 
จากเอกสารหลกัฐานใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้ง
รายละเอียดอาหาร (สบ.5) ท่ีผู้ประกอบอตุสาหกรรม
เครื่องดื่มหรือผูน้ำเข้า ยื่นตอ่สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที ่
เพื่อขออนมุัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลคา่ 
ร้อยละศูนย ์เปรียบเทียบกบัการสบืคน้เลขสารบบอาหาร
จากเว็บไซต์ของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์ http://164.115. 
28.123/FDA_ SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_ 
CENTER_MAIN.aspx ว่ามรีายละเอียดถกูต้องตรงกนั
หรือไม่ ในกรณีทีเ่ครื่องดืม่ไม่มีเลขสารบบอาหารที่
รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้จะไม่ได้สิทธิ 
ในการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศนูย์ ในกรณี
ดังกลา่ว เจ้าหน้าทีไ่ดด้ำเนินการประเมินภาษ ี 
พร้อมเบี้ยปรับ หรอืเงนิเพ่ิมจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผูน้ำเขา้หรือไม ่

    

7. ตรวจสอบการอนุมัติสทิธเิสียภาษีในอัตรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละศนูย์ อนุมตัิโดยผู้มีอำนาจอนุมตัิ  
คือ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามติภาคหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่2) ข้อ 2 

   

8. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากงบเดือน 
แสดงรายการเกี่ยวกบัวตัถดุบิ การผลิต การจำหน่าย  
และยอดคงเหลือสนิค้า (ตามแบบ ภส.07-04)  
ที่หนว่ยงานได้รับจากผู้ประกอบอตุสาหกรรม  
กรณีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุ 
ให้แตกตา่งไปจากทีไ่ดร้ับสิทธิเสียภาษีในอตัรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละศนูย์ไว้เดมิ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ไดแ้จ้งใหห้นว่ยงานทราบ โดยเจ้าหน้าทีไ่ด้รายงาน
เสนอให้ผูม้ีอำนาจอนมุัติทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุเรียบร้อยแล้วหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 6 วรรคสี ่
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

9. สอบทานการเก็บตัวอย่างเครื่องดืม่ 
ส่งกรมสรรพสามติ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ 
หนว่ยงานได้ดำเนนิการสุ่มเก็บตวัอย่างเครือ่งดื่ม  
เพื่อตรวจวิเคราะห์อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ 
หลักบริหารความเสี่ยง (Risk management) หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 8 

   

10. ตรวจสอบว่าหนว่ยงานใดที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กรมสรรพสามติกำหนด จะไมไ่ดร้ับสิทธิเสียภาษ ี
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละศนูย์ หน่วยงานนั้น ๆ  
ไดด้ำเนินการประเมินภาษ ีพร้อมทั้งเบี้ยปรบัและ 
เงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
ต้องเสียภาษตีามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภท
ที่ 02.03 ของบัญชที้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตาม
มูลค่าร้อยละสิบ) รวมทั้งเบีย้ปรับและเงินเพิ่ม  

- ประกาศกรมฯ 
(ฉบับที ่1) ข้อ 9 

   

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม  
สำหรบัเครือ่งดื่มนำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผักทีม่ีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่  

(สินค้าเครื่องดืม่ ตอนที ่2 ประเภทท่ี 02.03 (3)) 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับ
เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

 

การขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และ  
น้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนท่ี 2 ประเภทที่ 02.03 (3)) 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานกำหนดเวลาในการยื่นขอใช้สิทธ ิ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสาม ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสาม 
ก่อนการผลติในครัง้แรก  

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษี 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสามก่อนการนำเข้าในครั้งแรก 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 7.1 และ 7.2 

   

2. สอบทานกำหนดเวลาทีไ่ด้สิทธิเสียภาษีในอัตรา
ตามมลูค่ารอ้ยละสาม ดังนี้ 

1) กรณีผลิตในราชอาณาจกัร ใหม้ีผลบังคับ
ตั้งแตว่ันที่ผูม้ีหน้าที่เสียภาษไีด้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสาม เปน็ตน้ไป โดยให้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอใช้สิทธฯิ 
เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ 
การผลติ การจำหน่าย และยอดคงเหลือสนิค้า  
ตามแบบ ภส.07 - 04 ที่หน่วยงานได้รบัจาก 
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมว่ามกีารผลติ การจำหน่าย  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 7 

   

OA20 

การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

และนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมภายหลังจาก
ได้รบัสิทธเิสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสามหรือไม ่

2) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคบัตั้งแต่วนัที่อนมุัติ 
ให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสาม  
เป็นต้นไป โดยให้ตรวจเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิฯ เปรียบเทียบกับบญัชีรับจา่ยสินคา้ที่นำเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 ทีห่นว่ยงาน
ได้รบัจากผูน้ำเข้าว่ามีการนำเข้า ภายหลังจากได้รบัสิทธิ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสามหรือไม่  

กรณีตามขอ้ 1) และ 2) ถ้าไม่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑด์ังกลา่ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอื 
ผู้นำเขา้ มหีนา้ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามติในอตัราภาษี
ตามมลูค่า ตรวจสอบว่าสำนกังานสรรพสามติพ้ืนที่ 
ไดด้ำเนินการประเมินภาษ ีพร้อมทั้งเบี้ยปรบั 
และเงินเพิ่ม โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้นำเขา้ 
ต้องเสียภาษตีามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภท 
ที่ 02.03 ของบัญชที้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตาม
มูลค่าร้อยละสิบ) รวมทั้งเบีย้ปรับและเงินเพิ่ม  

3. สอบทานกรณีเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และ 
น้ำพืชผักที่ยื่นขอใช้สิทธเิสียภาษีในอัตราตามมูลคา่ 
ร้อยละสาม ตอ้งเป็นเครื่องดื่มที่มรีายชื่อประเภท
เครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมที่กำหนดในบัญชอีัตรา
ส่วนผสมของเครือ่งดืม่ประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผัก
ท้ายประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
สำหรบัเครือ่งดื่มนำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผัก ลงวันที ่9 
กรกฎาคม 2563 จำนวน 125 รายการ และมี 
ใบรายงานผลการทดสอบอตัราสว่นผสมของน้ำผลไม้
และน้ำพืชผัก จากกลุม่วิเคราะห์สนิค้าและของกลาง 
กรมสรรพสามติ ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราตามมูลค่าร้อยละสาม  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 3.1 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรอืผู้นำเข้า ต้องแนบ
ประกอบแบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามติ 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสามต่อสำนักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่ ซึง่ต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดตา่ง ๆ  
ปรากฏบนภาชนะบรรจ ุฉลากปดิภาชนะ หรือฝาปิด
ภาชนะบรรจุเครื่องดืม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เอกสารแสดงตวัอย่างรายละเอียดทีป่รากฏ
บนภาชนะบรรจุ ฉลากปดิภาชนะ หรือฝาปดิภาชนะ
บรรจุเครื่องดืม่ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(2) สถานทีต่ั้งโรงอุตสาหกรรม/ 

 สถานประกอบการนำเข้า 
(3) ชื่อเครื่องดืม่ 
(4) เครื่องหมายการค้า 
(5) สว่นผสมหลักของเครื่องดื่ม 
(6) ปริมาตรสุทธ ิ
(7) วนัเดือนปี ที่ผลติและทีห่มดอายุ  

หรือที่ควรบรโิภคก่อน 
(8) เลขสารบบอาหาร 
ในกรณีสง่เครื่องดืม่ออกนอกราชอาณาจักร  

ผู้ประกอบอตุสาหกรรมจะแสดงชื่อและสถานประกอบการ
ของผู้จดัจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ (1) หรือ  
ข้อ (2) และจะไมแ่สดงเลขสารบบอาหารกไ็ด้ 

2) รายละเอียดเครื่องดื่มที่มกีารเติมสารอาหาร
หรือสารอื่นอย่างใดอยา่งหนึง่ และได้จดทะเบียนอาหาร
หรือแจ้งรายละเอียดอาหารและได้รบัเลขสารบบอาหาร 
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสาม 
ซึ่งผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ต้องยื่นประกอบ
คำขอใช้สิทธิฯ ต่อสำนกังานสรรพสามติพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 3.2 และ 
ข้อ 3.3 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(1) วติามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ 
และผลติผลจากพืชหรือสตัว ์ 

(2) สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท์ 
     สว่นประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1)    
     หรือ (2) 
(4) สว่นผสมอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือ 
     หลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรอืสิ่งอืน่นอกจาก (1) – (4)  

ที่สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกำหนด
หรอือนญุาตเพ่ิมเตมิ 

5. สอบทานความถูกต้อง ครบถว้นของเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบประกอบในการขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสาม ได้แก ่หนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
หลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสาร 
ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร     
(สบ.5) รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การจดทะเบียนอาหารหรอืแจ้งรายละเอียดอาหาร  
จากสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรรมวิธกีารผลติ สตูรการผลิต ฉลากของเครื่องดืม่ 
ชนิดนั้น ๆ พร้อมตัวอย่างเครื่องดื่มและวตัถดุิบ 
ที่ใช้ในการผลติ  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 5.2 

   

6. สอบทานความถูกต้องของเลขสารบบอาหาร 
จากเอกสารหลกัฐานใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้ง
รายละเอียดอาหาร (สบ.5) ท่ีผู้ประกอบอตุสาหกรรม
เครื่องดื่มหรือผูน้ำเข้า ยื่นตอ่สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที ่
เพ่ือขออนุมตัิใช้สทิธเิสียภาษใีนอตัราตามมูลคา่รอ้ยละสาม 
เปรียบเทียบกบัการสบืคน้เลขสารบบอาหาร จากเวบ็ไซต์
ของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสขุ ตามเวบ็ไซต ์http://164.115. 
28.123/FDA_ SEARCH_ ALL/MAIN/SEARCH_ 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

CENTER_MAIN.aspx ว่ามรีายละเอียดถกูต้องตรงกนั 
หรือไม่ ในกรณีทีเ่ครื่องดืม่ไม่มีเลขสารบบอาหาร 
ท่ีรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้จะไม่ได้สิทธิในการ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสาม ในกรณดีังกล่าว 
เจ้าหนา้ที่ได้ดำเนนิการประเมินภาษี พร้อมเบี้ยปรับ 
หรือเงินเพิ่มจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ำเขา้
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่ 

7. ตรวจสอบการอนุมัติสทิธเิสียภาษีในอัตรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละสาม อนุมตัิโดยผู้มีอำนาจอนุมตัิ  
คือ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามติภาคหรือไม ่ 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 7 

   

8. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากงบเดือนแสดง
รายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต การจำหน่าย และ
ยอดคงเหลือสนิค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ทีห่นว่ยงาน
ได้รบัจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรม กรณีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุให้แตกตา่งไปจากทีไ่ดร้ับ
สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมลูค่าร้อยละสามไว้เดิม  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้ได้แจง้ให้หน่วยงาน
ทราบ โดยเจ้าหน้าทีไ่ดร้ายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมตัิทราบ
ก่อนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุ
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 7 วรรคสี ่

   

9. สอบทานการเก็บตัวอย่างเครื่องดืม่ 
ส่งกรมสรรพสามติ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ 
หนว่ยงานได้ดำเนนิการสุ่มเก็บตวัอย่างเครือ่งดื่ม  
เพื่อตรวจวิเคราะห์อยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง  
โดยใช้หลกับรหิารความเสี่ยง (Risk management) 
หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 8 

   

10. ตรวจสอบว่าหนว่ยงานใดที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กรมสรรพสามติกำหนด และไมไ่ดร้ับสิทธิเสียภาษี 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสาม หน่วยงานนั้น ๆ ได้
ดำเนินการประเมินภาษ ีพรอ้มทั้งเบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิม 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 9 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

โดยให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมต้องเสียภาษตีามอตัรา 
ที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฯ (อตัราตามมูลค่าร้อยละสบิ)  
รวมทัง้เบี้ยปรับและเงินเพิ่มหรือไม่  

 

ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กระดาษทำการ 

ตรวจสอบกระบวนงานดา้นการขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ สำหรบั
เครื่องดื่มอื่น ๆ ทีม่ีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่ (สนิค้าเครือ่งดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทท่ี 02.02 (2)) 

หน่วยรับตรวจ :   ผู้ตรวจสอบ :  
 

วันท่ีตรวจ  :  ผู้รับการตรวจ : 
ผู้สอบทาน : 

 

1. ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับ
เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

การขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติม
สารอาหารหรือสารอื่น (สินค้าเครื่องดื่ม ตอนท่ี 2 ประเภทที่ 02.02 (2)) 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

1. สอบทานกำหนดเวลาในการยื่นขอใช้สิทธ ิ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสิบ ดังนี้ 

1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
ก่อนการผลติในครัง้แรก  

2) กรณีผู้นำเข้า ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษี 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสบิก่อนการนำเข้าในครั้งแรก 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 4.1 

   

2. สอบทานกำหนดเวลาทีไ่ด้สิทธิเสียภาษีในอัตรา
ตามมลูค่ารอ้ยละสิบ ดงันี ้

1) กรณีผลิตในราชอาณาจกัร ใหม้ีผลบังคับ
ตั้งแตว่ันที่ผูม้ีหน้าที่เสียภาษไีด้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสบิ เปน็ตน้ไป โดยให้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอใช้สิทธฯิ 
เปรียบเทียบกับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ 
การผลติ การจำหน่าย และยอดคงเหลือสนิค้า  
ตามแบบ ภส.07 - 04 ที่หน่วยงานได้รบัจาก 
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมว่ามกีารผลติ การจำหน่าย  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 6.1 และ 6.2 

   

OA21 

การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสบิ 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

และนำสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมภายหลังจาก
ได้รบัสิทธเิสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสบิ  

2) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคบัตั้งแต่วนัที่อนมุัติให้
ใช้สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละสิบ เปน็ตน้ไป 
โดยใหต้รวจเอกสารหลักฐานการยืน่คำขอใช้สิทธฯิ 
เปรียบเทียบกับบัญชรีับจ่ายสินค้าทีน่ำเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ตามแบบ ภส.07-03 ที่หน่วยงานได้รบั
จากผู้นำเข้าว่ามกีารนำเข้าภายหลังจากได้รับสิทธิ 
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสิบ  

กรณีตามขอ้ 1) และ 2) ถ้าไม่เปน็ไปตาม
หลักเกณฑด์ังกลา่ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้นำเขา้ 
มีหนา้ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า 
ตรวจสอบว่าสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่ได้ดำเนนิการ
ประเมินภาษ ีพร้อมทัง้เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม โดยให ้
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้ ต้องเสียภาษี 
ตามอตัราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทท่ี 02.02 
ของบญัชีท้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่าร้อยละ 
สิบสี่) รวมทัง้เบี้ยปรับและเงนิเพ่ิม หรือไม ่

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน 
ที่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรอืผู้นำเข้า ต้องแนบ
ประกอบแบบคำขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามติ 
ในอัตราร้อยละสบิตอ่สำนกังานสรรพสามติพ้ืนที่  
ซึ่งต้องมเีอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏ 
บนภาชนะบรรจุ ฉลากปดิภาชนะ หรือฝาปดิภาชนะ
บรรจุเครื่องดืม่ โดยมรีายละเอียดดงัตอ่ไปนี้ 

1) ตวัอย่างรายละเอียดที่ปรากฎบนภาชนะ
บรรจ ุฉลากปดิภาชนะ หรือฝาปิดภาชนะ
บรรจุเครื่องดืม่ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
(1) ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(2) สถานทีต่ั้งโรงอุตสาหกรรม/สถาน 
     ประกอบการนำเขา้ 
(3) ชื่อเครื่องดืม่ 

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 2.1 และ 2.2 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

(4) เครื่องหมายการค้า 
(5) สว่นผสมหลักของเครื่องดื่ม 
(6) ปริมาตรสุทธ ิ
(7) วนัเดือนปี ที่ผลติและทีห่มดอายุ  
     หรือที่ควรบรโิภคก่อน 
(8) เลขสารบบอาหาร 

ในกรณีส่งเครื่องดืม่ออกนอกราชอาณาจักร  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมจะแสดงชื่อและสถานประกอบการ
ของผู้จดัจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ (1) หรือ  
ข้อ (2) และจะไมแ่สดงเลขสารบบอาหารกไ็ด้ 

2) รายละเอียดเครื่องดื่มทีม่ีการเตมิสารอาหาร
หรอืสารอื่นอย่างใดอยา่งหนึง่และไดร้ับเลขสารบบอาหาร
ตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร ทีย่ื่นคำขอใช้สทิธเิสียภาษ ี
ในอตัราตามมูลคา่รอ้ยละสบิ ซึ่งผูป้ระกอบอตุสาหกรรม
หรือผูน้ำเขา้ตอ้งยื่นประกอบคำขอฯ ต่อสำนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) วติามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ  
     และผลติผลจากพืชหรือสัตว ์ 
(2) สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท์  
     สว่นประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1)  
     หรือ (2) 
(4) สว่นผสมอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือ 
     หลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรอืสิ่งอืน่นอกจาก (1) – (4)  

ที่สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกำหนด
หรืออนุญาตเพิ่มเติม และเปน็เครือ่งดื่มที่ไม่มีการเติม
หรือใช้วธิีการใด ๆ ให้มีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์
ในเครื่องดืม่ 

4. สอบทานความถูกต้อง ครบถว้นของเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบประกอบในการขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสิบ ไดแ้ก ่หนังสือ

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 4.2 
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รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

รับรองจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
หลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสาร 
ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร     
(สบ.5) รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การจดทะเบียนอาหารหรอืแจ้งรายละเอียดอาหาร 
ไดแ้ก่ สบ. 5-1 สบ. 5-2 สบ. 5-3 สบ. 5-4 หรือ 
สบ. 5-5 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมวิธกีารผลติ สตูรการผลิต ฉลากของเครื่องดืม่ชนดิ
นั้น ๆ พร้อมตวัอย่างเครื่องดื่มและวัตถุดบิที่ใช้ 
ในการผลติ  

5. สอบทานความถูกต้องของเลขสารบบอาหาร 
จากเอกสารหลกัฐานใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้ง
รายละเอียดอาหาร (สบ.5) ท่ีผู้ประกอบอตุสาหกรรม
เครื่องดื่มหรือผูน้ำเข้า ยื่นตอ่สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที ่
เพื่อขออนมุัติใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละสบิ 
เปรียบเทียบกับการสบืคน้เลขสารบบอาหารจาก
เว็บไซต์ของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์ http://164.115. 
28.123/FDA_ SEARCH_ ALL/MAIN/SEARCH_ 
CENTER_MAIN.aspx ว่ามรีายละเอียดถกูต้องตรงกนั
หรือไม่ ในกรณีทีเ่ครื่องดืม่ไม่มีเลขสารบบอาหาร 
ที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้นำเขา้จะไม่ได้สิทธิในการ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่ารอ้ยละสิบ ในกรณดีังกล่าว
เจ้าหนา้ที่ได้ดำเนนิการประเมินภาษี พร้อมเบี้ยปรับ 
หรือเงินเพิ่มจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ำเขา้
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่

    

6. ตรวจสอบการอนุมัติสทิธเิสียภาษีในอัตรา 
ตามมลูค่ารอ้ยละสิบ อนมุัตโิดยผู้มีอำนาจอนุมตัิ  
คือ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามติภาคหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 6 

   

     



- 191 - 
 

รายการ ข้อกฎหมาย/
ระเบียบ 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

หมายเหต ุ

7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากงบเดือนแสดง
รายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต การจำหน่าย และ
ยอดคงเหลือสนิค้า (ตามแบบ ภส.07-04) ทีห่นว่ยงาน
ได้รบัจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมกรณีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรสุทธิหรือขนาดบรรจุให้แตกตา่งไปจากทีไ่ดร้ับ
สิทธิเสียภาษีในอตัราตามมลูค่าร้อยละสบิไว้เดิม 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้นำเข้าได้แจง้ให้
หนว่ยงานทราบ โดยเจ้าหนา้ที่ได้รายงานให้ผู้มอีำนาจ
อนุมตัิทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธหิรือ
ขนาดบรรจุเรียบร้อยแล้วหรอืไม่  

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 6 วรรคสี ่

   

8. สอบทานการเก็บตัวอย่างเครื่องดืม่ 
ส่งกรมสรรพสามติ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ 
หนว่ยงานได้ดำเนนิการสุ่มเก็บตวัอย่างเครือ่งดื่ม  
เพื่อตรวจวิเคราะห์อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ 
หลักบริหารความเสี่ยง (Risk management) หรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 7 

   

9. ตรวจสอบวา่หน่วยงานใดที่ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี 
ไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กรมสรรพสามติกำหนด และไมไ่ดร้ับสิทธิเสียภาษี 
ในอัตราตามมูลคา่ร้อยละสบิ หน่วยงานนั้น ๆ  
ไดด้ำเนินการประเมินภาษ ีพร้อมทั้งเบี้ยปรบัและ 
เงินเพ่ิม โดยให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมตอ้งเสียภาษี 
ตามอตัราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทท่ี 02.02 
ของบญัชีท้ายกฎกระทรวงฯ (อัตราตามมูลค่าร้อยละ 
สิบสี่) รวมทัง้เบี้ยปรับและเงนิเพ่ิมหรือไม ่

- ประกาศกรมฯ 
ข้อ 8 
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ข้อตรวจพบ/ขอ้สังเกต
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

...........................................      ........................................... 
         ผู้ตรวจสอบ                 ผู้สอบทาน 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
รายงานผลการปิดตรวจของ........................................... 

ระหว่างวันที่................................................... 
 

ประเด็นที่
ตรวจ 

ข้อตรวจพบ/
ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/
condition) 

สิ่งที่ควรจะเป็น 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

ความเสี่ยงและ
ผลกระทบ  

(Risk & Effect) 

สาเหตุ 
(Cause) 

ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบภายใน/
ความเห็นหน่วยรับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น 
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กรมสรรพสามิต 
รายงานการตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยรับตรวจ : ………………………………………. แผนการตรวจ : ……………………………………… 
ชื่อผู้รับตรวจ : ………………………………………… วันที่ตรวจ : …………………………………………… 
ตำแหน่ง : ………………………………………………. 

1. ความเป็นมา.....................................................……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ………………………………………………...……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ..............………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. วิธีการตรวจสอบ..............………………………………………………………………………………………….........……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีข้อตรวจพบ (ตามเอกสารแนบท้าย)......................…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอย่างสรุปผลการตรวจรายงานอธิบดีกรมสรรพสามิต 
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/
ความเห็นหน่วยรับตรวจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

5. คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
 

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

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

ตัวอย่างผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีข้อตรวจพบ 

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


