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ภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้าและบริการซึ่งมี
เหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ โดยจัดเก็บจาก
สินค้าและบริการเฉพาะอย่างบนหลักการ ดังนี้

1. บริโภคแล้วก่อให้เกิดมลพิษท าลายสิ่งแวดล้อม
2. บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

และศีลธรรมอันดี 
3. มีลักษณะเป็นสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย 
4. ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่บริโภคสินค้าหรือบริการในพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตก็จะไม่ได้รับผลกระทบ 

หลักการและเหตุผล สินค้าสรรพสามิต

สินค้า บริการ

1. น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
2. เครื่องดื่ม
3. เคร่ืองไฟฟ้า
4. แบตเตอรี่
5. แก้วและเคร่ืองแก้ว
6. รถยนต์
7. รถจักรยานยนต์
8. เรือ
9. เครื่องหอมและเครื่องส าอาง
10. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ
11. หินอ่อนและหินแกรนติ
12. สารท าลายชั้นบรรยากาศ
13. สุรา 
14. ยาสูบ
15. ไพ่

1. กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
2. กิจการเส่ียงโชค
3. กิจการท่ีมีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม
4. กิจการท่ีได้รับอนุญาตหรือ

สัมปทานจากรัฐ



หน้าที่ของผู้เสียภาษีสรรพสามิต

จดทะเบียนสรรพสามิต

แจ้งราคาขายปลีกแนะน า และโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระค่า
ภาษีสรรพสามิต

การจ าหน่ายสินค้าสรรพสามิต

การจัดท าบัญชีหลักฐาน
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2.
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4.
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การจดทะเบียนสรรพสามิต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/
ผู้น าเข้ามีการประกอบอุตสาหกรรม เริ่มประกอบอุตสาหกรรม 

เริ่มน าเข้า

ยื่นค าขอภายใน 30 วันก่อนวัน
เริ่มผลิตหรือเริ่มน าเข้าสินค้า 

กรณีมีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่ง ให้แยกยื่นค าขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรม

ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ได้ออกก่อนวันที่ พรบ. นี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปอีก 6 เดือน

1.



การยื่นการขอจดทะเบียนสรรพสามิต

ยื่น ณ ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ทีโ่รงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู ่หรือ
ที่ส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่

ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรมสรรพสามิต www.excise.go.th

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิต
1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ
2. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีไม่มา
ด าเนินการด้วยตนเอง)
3. ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการน าเข้า
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี

แบบค าขอจดทะเบียน
สรรพสามิต ภส.01-01



การแจ้งราคาขายปลกีแนะน า 
และโครงสร้างราคาขายปลกีแนะน า

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่          
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

ก่อนวันยื่นแบบ
รายการภาษี/ก่อนการ
น าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม

ผู้น าเข้า
- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถาน
ประกอบการของผู้น าเข้าตั้งอยู่
- สถานที่ตรวจปล่อยสินค้าน าเข้า

ก่อนวันยื่นแบบ
รายการภาษี/ก่อนการ
น าสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน

ผู้ประกอบ
กิจการสถาน

บริการ

- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถาน
บริการตั้งอยู่ ก่อนวันที่จะใช้ราคานั้น

แจ้งต่อ แจ้งเมื่อ

แบบแจ้งราคา
ค่าบริการ 
ภส.02-02

แบบแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน า 

ภส.02-01

2.



การตรวจสอบ การพิจารณา และการประกาศ
ราคาขายปลกีแนะน าของกรมสรรพสามิต

การพิจารณาราคาขายปลีกแนะน า

SRP

ต้นทุนการผลิต

ค่าบริหารจัดการ

ก าไรมาตรฐาน

 สินค้าผลิตในประเทศ
ต้นทุนท้ังหมด เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต

 สินค้าน าเข้า ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการน าเข้า เช่น C.I.F อากรศุลกากร 
ค่าใช้จ่ายในการน าเข้า

 ผลต่างของต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการ เป็นก าไรที่รวมค่าใช้จ่ายของ
ผู้ขายในการขายสินค้าในแต่ละช่วงตั้งแต่สินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
อารักขาศุลกากร ช่วงการขายส่งจนถึงการขายปลีก    

 ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษี ภาษีอื่นที่จัดเก็บ
จากการขายสินค้านั้น ค่าธรรมเนียม เงินน าส่งเข้ากองทุนตามที่กฎหมายก าหนด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า

กรมฯ จะท าการส ารวจราคา
ขายปลีกทุก ๆ 3 เดือนเพื่อหา

ราคาฐานนิยม
การประกาศราคาขายปลีกแนะน า

ราคาฐานนิยม*
ที่กรมสรรพสามติ

ส ารวจ

* ฐานนิยม เป็นราคาส่วนใหญ่ท่ีกรมสรรพสามิตส ารวจได้จากตลาดปกติ

ราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
•95% ของฐานนิยมของราคาขายปลีกที่ส ารวจได้ หรือ
•85% ของราคาขายปลีกสูงสุดในตลาดปกติ

ราคาขายปลีกแนะน าไม่เป็นไปตามกลไกตลาด

ไม่สามารถก าหนดราคาได้

กรมฯ ประกาศราคาขาย
ปลีกแนะน าเพ่ือถือเป็น

เกณฑ์ในการค านวณภาษี



แบบแจ้งราคาขายปลกีแนะน า
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระค่าภาษีสรรพสามิต

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

- ส านักงานสรรพสามติสาขา
- ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ทีโ่รง
อุตสาหกรรมตั้งอยู่

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปหรือก่อนน าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม 

ผู้น าเข้า
- ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ทีส่ถาน
ประกอบการของผู้น าเข้าตั้งอยู่
- ส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร

ในเวลาที่ออกใบขนสินค้า
ให้ตามกฎหมายศุลกากร

ผู้ประกอบ
กิจการสถาน

บริการ

- ส านักงานสรรพสามติสาขา
- ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ทีส่ถาน
บริการตั้งอยู่

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่ให้บริการ

ยื่นต่อ ยื่นเมื่อ

แบบรายการภาษี
สรรพสามิต 
ภส.03-08

แบบรายการภาษี
สรรพสามิต 
ภส.03-07

แบบที่กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรก าหนด

3.



การจ าหน่ายสินค้าสรรพสามิต4.



5. การจัดท าบัญชีหลักฐาน



ตัวอย่างสินค้าประเภทเครื่องดื่ม

วิธีการช าระภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม



หมายเหตุ : การค านวณราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม VAT ให้ค านวณทศนิยม 3 ต าแหน่ง และปัดเศษเหลือ 2 ต าแหน่ง
เพ่ือน ามาค านวณภาษี

อัตราตามมูลค่า 
= ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม VAT X อัตราภาษีตามมูลค่า %

อัตราตามปริมาณความหวาน
= อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน X ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร)

1000

ตัวอย่างการค านวณภาระภาษี: เครื่องดื่ม

อัตราตาม
มูลค่า

อัตราตามปริมาณความหวาน
(กรัม / 100 มิลลิลิตร)

บาท/ลิตร

14%

ไม่เกิน 6 กรัม 0

เกินกว่า 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม 0.10

เกินกว่า 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม 0.30

เกินกว่า 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม 0.50

เกินกว่า 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม 1

เกินกว่า 18 กรัม 1

ตัวอย่าง เคร่ืองดื่มน้ าอัดลมยี่ห้อ ก. ขนาดกระป๋อง 325 มิลลิลิตร
ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม VAT 13.08 บาท                 
น้ าตาลท้ังหมด 11 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร อัตราภาษีตามมูลค่า 14%

วิธีค านวณ
1. น้ าตาล 11 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีตามปริมาณความหวาน 0.50 บาท/ลิตร
2. ค านวณภาษีสรรพสามิต = (13.08 X (14/100)) + ( 0.50 X (325/1,000))  

= 1.99 บาท
3. ค านวณภาษีสรรพสามิตเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 10% ของภาษีสรรพสามิต 

= 1.99 X (10/100) = 0.20 บาท
4. รวมภาระภาษี = 1.99 + 0.20 = 2.19 บาท                                                  



เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
1. ต้องจดทะเบียนลักษณะเฉพาะ
2. ช าระค่าธรรมเนียมลักษณะละ 

3,000 บาท

ในประเทศ

น าเข้า

ประเภท 02.03 
และ 02.04

รูปแบบการช าระภาษี
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ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
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ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน



สิทธิประโยชน์ทางภาษี

1. กรณสีินค้าน าเข้า ให้ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี  (เฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร)
2. กรณสีินค้าส่งออก ให้ได้รับสิทธิการยกเว้น การคืนภาษี และการลดอัตราภาษี
3. กรณสีินค้าทีน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีและยกเว้น
4. กรณีสินค้าที่บริจาคเป็นสาธารณะกุศลหรือสาธารณประโยขน์ฝ่ายส่วนราชการและองค์กรของรัฐ  ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
5. สินค้าสิทธิประโยชน์พิเศษให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี   ได้แก่ สินค้าที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ตามข้อตกลงหรือความสัมพันธ์กัน

ระหว่างประเทศ  น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือ  ที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ที่พนักงานศุลกากรได้ปล่อย
ให้ไปต่างประเทศแล้ว

6. การยกเว้นภาษีบริการที่บริจาครายรับ (ให้แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล    โดยผ่านส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศล 
เพื่อเป็นการสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการ หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศล)

7. สินค้าน าเข้าการคืนภาษีสรรพสามิต (หากส่งกลับออกไปให้คืนภาษีหรือถ้าพิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายว่าได้ผลิต
ด้วยสินค้าที่น าเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้ว)

8. การคืนภาษีสรรพสามิตกรณีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย



Q & A


