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สถานะการปรับปรุงแกไข 

เรื่อง การตรวจสอบโครงสรางราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
  

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 20สิงหาคม 2553 1 
 

วัตถุประสงค แกไขคําผิด พนักงาน

เจาหนาท่ี  เปน เจาหนาท่ี  

แกไขวัตถุประสงคใหถูกตอง  

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5  แกไขคําผิด  แกไขคําผิดใหถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนผังเดิมยังไมครอบคลุมทุก

ขั้นตอน และไมมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

  4 เอกสารอางอิง  เพ่ิมเติมหนังสือเวียนท่ี

ผูปฏิบัติงานตองใช  

อางอิงหนังสือเวียนท่ีตองใชในการ

ปฏิบัติงานใหครอบคลุมย่ิงขึ้น 

  5 เอกสารบันทึก แกไขระยะเวลาการเก็บรักษา

และวิธีการจัดเก็บ 

ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 

  6 แบบฟอรมท่ีแนบ  เพ่ิมแบบโครงสราง

ตนทุนการผลิตและราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม ประเภทเคร่ืองดื่ม 

เดิมไมไดแนบแบบ 
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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาราคาขายและโครงสราง

ตนทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมเปนไปดวยความชัดเจนและมี

มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  อีกทั้งยังจะ

นําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป 
 

2. ขอบเขต 
 

 ครอบคลุมการแจงราคาขาย ภษ.01-44 และโครงสรางตนทุนการผลิตและราคาขาย       

ณ โรงอุตสาหกรรม ของผูประกอบอุตสาหกรรม ตามบทบัญญัติ มาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  การพิจารณาตรวจสอบราคาขาย และโครงสรางตนทุนการผลิต

และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม การรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหเพ่ือนํามากําหนด

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

3. คําจํากัดความ 

 

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา  ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 

 เคร่ืองดื่ม  หมายความวา  ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเคร่ืองด่ืมไดโดยไมตองเจือปน และ

ไมมีแอลกอฮอล  โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม อันบรรจุในภาชนะ

และผนึกไว เชน นํ้าแร นํ้าหวาน นํ้าผลไม นํ้าพืชผัก และนํ้าโซดา เปนตน และใหหมายความ

รวมถึงเครื่องด่ืมท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืม ไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมได

บรรจุภาชนะและผนึกไว แตไมรวมถึง 

           (1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 

   (2)  นํ้ากล่ัน หรือนํ้ากรอง สําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 

  (3)  เคร่ืองด่ืมซ่ึงผูผลิตไดผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิไดมีกาซ

คารบอนไดออกไซดอยูดวย  ทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเคร่ืองเคมี 
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  (4)  นํ้านมจืด นํ้านมอ่ืนๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ท้ังน้ี ตามมาตรฐานที่กําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (5)  เคร่ืองด่ืมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกผูประกอบอุตสาหกรรม เก่ียวกับ

วิธีการกรอกแบบรายการภาษี ขั้นตอนและวิธีในการพิจารณาโครงสรางราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม พรอมท้ังพิจาณาตรวจสอบความถูกตองของแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

และหลักฐานประกอบใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่โรงอุตสาหกรรมต้ังอยูพิจารณาส่ังการ 

 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 ขั้นตอนการพิจารณามี 2 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบแบบแจงราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม (ภษ. 01-44) และการวิเคราะหโครงสรางตนทุนการผลิต 

 5.1  การตรวจแบบแจงราคาขาย  ณ  โรงอุตสาหกรรม (ภษ. 01-44) 

  5.1.1 ช่ือผูประกอบอุตสาหกรรมและสถานท่ีต้ังโรงอุตสาหกรรม เพื่อใหทราบวา

มี โรงอุตสาหกรรมอยูที่ใด ย่ืนคําขอจดทะเบียนตอกรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี   

ท่ีโรงอุตสาหกรรมต้ังอยู 

  5.1.2 เลขทะเบียนสรรพสามิต  และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยขอ

ตรวจสอบขอมูลจากฝายบริหารการจัดเก็บภาษี สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ท่ีโรงอุตสาหกรรม

ต้ังอยู  
  5.1.3 การขอแจงราคาขายสินคาตองระบุวาเปนการแจงราคาขายสินคาท่ีผลิต

ขึ้นใหม หรือเปล่ียนแปลงราคาขายสินคาที่แจงไวเดิม เม่ือวันที่ใด 

  5.1.4 ตรวจสอบประเภทสินคา ชนิดสินคา ย่ีหอ/ตรา ขนาดบรรจุ ใหครบถวน 

  5.1.5 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมตอหนวยตองรวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตอง

ชําระดวย ถึงแมวาเครื่องด่ืมดังกลาวจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีสรรพสามิต 

  5.1.6 ราคาขายสินคาตามแบบแจงราคาขายจะใชต้ังแตวันท่ีเทาไรตองระบุ    

เพ่ือจะไดทราบวาเริ่มใชเม่ือใด และเพ่ือใชในการคํานวณภาษี 
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  5.1.7 ผูประกอบอุตสาหกรรมลงลายมือช่ือและใสชื่อดวยตัวบรรจงอานออกได 

ในวงเล็บ กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมเปนนิติบุคคล ใหผูมีอํานาจลงนามหรือผูรับมอบอํานาจเปน 

ผูลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรานิติบุคคลในแบบ และแนบหนังสือมอบอํานาจ (ตนฉบับ) และ

สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

  5.1.8 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมตองตรงกับโครงสรางตนทุนการผลิต 

  5.1.9 พิจารณาเปรียบเทียบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม โดยการเทียบเคียง

กับเครื่องดื่มที่มีคุณภาพคลายคลึงกันและมีปริมาตรบรรจุภาชนะตามประกาศกรมสรรพสามิต 

เร่ือง กําหนดมูลคาเครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักรเพ่ือถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี ฉบับท่ี 

1/2535  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2535  ฉบับที่ 1/2542  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2542 และ ฉบับท่ี 

1/2549  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549  สามารถพิจารณาได 2 กรณี 

  กรณีที่ 1  เครื่องดื่มที่มีคุณภาพคลายคลึงกันและมีปริมาตรบรรจุภาชนะ

ตามประกาศกรมฯ ใหใชราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมตามประกาศกรมฯ  
  กรณีท่ี 2  เครื่องด่ืมที่มีปริมาตรบรรจุภาชนะไมเปนไปตามประกาศกรมฯ ให

ใชวิธีเทียบสัดสวนจากเคร่ืองด่ืม ประเภทเดียวกันที่มีขนาดภาชนะ และคุณภาพคลายคลึงกัน  
 

 5.2  การวิเคราะหโครงสรางตนทุนการผลิต  

  โครงสรางตนทุนการผลิตที่กอใหเ กิดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม จะ

ประกอบดวย 

  5.2.1  ตนทุนวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ 
  5.2.2  คาใชจายในการผลิต 

    1) คานํ้า คาไฟฟาที่ใชในการผลิต 

    2) คาแรงงานทางตรง 

    3) คาแรงงานทางออม 

    4) คาเส่ือมราคาอุปกรณและเครื่องมือ 

    5) คาวัสดุส้ินเปลือง 

    6) อ่ืน ๆ 
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  5.2.3 กําไรจากการผลิต 

  5.2.4 ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ 

  5.2.5 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

  

 การตรวจสอบคาใชจายในการผลิต ซ่ึงหมายถึง คาใชจายโรงงานหรือคาใชจายใน

การผลิตเคร่ืองด่ืม ไดแก คานํ้า คาไฟฟาที่ใชในการผลิต คาแรงงานทางตรง คาแรงงานทางออม 

คาเส่ือมราคาอุปกรณและเคร่ืองมือ คาวัสดุส้ินเปลือง เปนตน ซ่ึงคาใชจายในการผลิตเหลาน้ี

อาจจะแยกออกเปน 2 กลุม คือ คาใชจายโรงงานคงที่ และคาใชจายโรงงานผันแปร ในสวนของ

คาใชจายคงท่ี  ไดแก คากอสรางโรงงาน และเครื่องจักรเคร่ืองมือ ที่ใชในการผลิต ซ่ึงติดต้ังประจํา

โรงงานเมื่อลงทุนกอสรางโรงงานใหมจะเกิดคาใชจายสวนน้ีไมวาจะดําเนินการผลิตหรือไมก็ตาม 

นอกจากน้ียังรวมถึงคาใชจายท่ีโรงงานตองใชเปนประจํา เชน คาบริหารโรงงาน คาดูแลสถานท่ี  

คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย คาเชา คาภาษี คาประกันภัย คากําจัดนํ้าเสีย คานํ้ามัน

เช้ือเพลิง คาใชจายในการสํารองอะไหล เพ่ือนําไปผลิตใหทันความตองการ คาวัสดุส้ินเปลือง 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เปนตน  สําหรับคาใชจายโรงงานทางออมแปรได  (Variable Indirect 

Expenses) ไดแก คาใชจายในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ซ่ึงอัตราคาสึกหรอ 

ยอมแลวแตสภาพการผลิต ถาผลิตมากคาใชจายในการบํารุงรักษาก็จะสูงตามไปดวย แตในทาง

ปฏิบัติมีความแตกตางกันนอยมาก  ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากรายละเอียดการคํานวณของผู

ประกอบอุตสาหกรรมแตละราย และอาจหาขอมูลไดจากงบการเงินของผูประกอบอุตสาหกรรม

ประกอบการพิจารณาดวย เชน นําจํานวนหนวยการผลิตทั้งปหารดวยคาใชจายท้ังปจะไดคาใชจาย

ตอหนวย 

  

 การตรวจสอบกําไรจากการผลิต ขึ้นอยูกับสภาวะของผูประกอบอุตสาหกรรมแตละ

ราย โดยนําขอมูลที่ไดจากงบการเงินของผูประกอบอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาดวย 

 

 การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ ใชอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องด่ืม 

ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 บวกดวยภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย อัตรา

รอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต โดยใชสูตรภาษีสรรพสามิตรวมใน ซ่ึงจะทําการหาอัตราภาษีรวมใน

ไวสําหรับคูณกับตนทุนวัตถุดิบนําเขา บวกตนทุนวัตถุดิบในประเทศ บวกคาใชจายในการผลิต 

และกําไรจากการผลิต เพ่ือจะไดภาษีท่ีจะนํามารวมเขาไป 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การตรวจสอบโครงสราง

ราคาขาย ณ โรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

 

หมายเลขเอกสาร:WI-ED-CF-01-002-001  

ปรับปรุงครั้งท่ี : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  5  จาก 7 

 
 

สูตรสําเร็จรูปสําหรับหาอัตราภาษีรวมใน 

อัตราภาษีสรรพสามิตรวมภาษีเก็บเพิ่ม     =    อัตราภาษีสรรพสามิต  +  อัตราภาษีมหาดไทย        

เพ่ือกระทรวงมหาดไทย           100–(อัตราภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีมหาดไทย) 
 

หรือสูตรการหาภาษีสรรพสามิต 

ภาษีสรรพสามิต   =   (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไมรวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

                                                     1 – (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

 
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมท่ียังไมรวมภาษีสรรพสามิต =ตนทุนวัตถุดิบ+คาใชจายในการผลิต+กําไร 

 

พิสูจน  ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระถูกตองหรือไม ก็จะนําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมท่ี 

บริษัทแจง คูณดวยอัตราภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 บวกภาษีเก็บ

เพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย จะตองเทากับ ภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระตามโครงสราง

ตนทุน 
 

ดังน้ัน  มูลคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสรรพสามิต=ตนทุนวัตถุดิบ+คาใชจายในการผลิต+   

      กําไร+ภาษีสรรพสามิต+ภาษีเก็บเพ่ิม 

      เพ่ือกระทรวงมหาดไทย (รอยละ 10  

      ของภาษีสรรพสามิต) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การตรวจสอบโครงสราง

ราคาขาย ณ โรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

 

หมายเลขเอกสาร:WI-ED-CF-01-002-001  

ปรับปรุงครั้งท่ี : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  6  จาก 7 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบโครงสรางราคาขาย  
ณ โรงอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามวันที่แจงขอใชในแบบ ภษ.01-44 

 

ผูประกอบอุตสาหกรรม สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

แจงราคาขายตามแบบ

ภษ.01-44 

No
Yes

ปรับปรุงทบทวนแกไข

ตรวจสอบเอกสาร

ไมยื่นตามเวลาท่ี

กฏหมายกําหนด

ยื่นตามเวลาท่ี

กฏหมายกําหนด

ผิดตามมาตรา 117 ปรับตามมาตรา 160

ตรวจสอบ

โครงสรางราคา

เบื้องตน

สํานักมาตรฐานและพัฒนาและพัฒนา

การจัดเก็บภาษี 1

ตรวจสอบเอกสาร/

โครงสรางราคา

Yes

No

กรมฯ รับทราบราคา ประกาศมูลคา

กรมฯ ติดตาม

และตรวจสอบการจัดเก็บภาษี

Yes

No

แจงผูประกอบอุตสาหกรรม

ปรับปรุงทบทวนแกไข

 
 

6. เอกสารอางอิง 

 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
 6.2 หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0712/ว 454  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2538 

เร่ือง ปรับปรุงแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44)  
 6.3 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0712/ว 240 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2539 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและแบบโครงสราง

ตนทุน 
 6.4 หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0729/ว 19 ลงวันที่ 14 มกราคม 2540 เร่ือง 

การปฏิบัติเก่ียวกับการแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การตรวจสอบโครงสราง

ราคาขาย ณ โรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

 

หมายเลขเอกสาร:WI-ED-CF-01-002-001  

ปรับปรุงครั้งท่ี : 1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  7  จาก 7 

 

 6.5 หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0713/ว 395 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2544 เร่ือง 

การย่ืนแบบแจงราคาขาย (ภษ.01-44) 
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

 7.1 แบบแจงราคาขาย ภษ. 01-44 

 7.2 แบบโครงสรางตนทุนการผลิตและราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ประเภท

เครื่องด่ืม 
 

8. เอกสารบันทึก 

 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.  แบบแจงราคาขาย  

ภษ.01-44 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

เก็บรักษา 

5 ป 

ตาม วัน เดือน ป

2. แบบโครงสรางตนทุนการ

ผลิตและราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม ประเภทเคร่ืองด่ืม 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

เก็บรักษา 

5 ป 
ตาม วัน เดือน ป












