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ปรับปรุง
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วัตถุประสงค แกไขคําผิด พนักงาน

เจาหนาท่ี  เปน เจาหนาท่ี  

แกไขคําใหถูกตอง  

  2 คําจํากัดความ  แกไขคําผิด กระบรรทุก เปน 

กระบะบรรทุก 

แกไขคําใหถูกตอง 

  3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5  แกไขคําผิด 

และตัดขอความ 5.3 

แกไขคําผิดใหถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

  4 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนผังเดิมยังไมครอบคลุมทุก

ขั้นตอน และไมมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

  5 เอกสารอางอิง  เพ่ิมเติมหนังสือเวียนท่ี

ผูปฏิบัติงานตองใช  

อางอิงหนังสือเวียนท่ีตองใชในการ

ปฏิบัติงานใหครอบคลุมย่ิงขึ้น 

  6 เอกสารบันทึก  แกไขระยะเวลาการเก็บ

รักษา 

ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 

  7 แบบฟอรมท่ีแนบ  เพ่ิมแบบโครงสราง

ตนทุนการผลิตและราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม ประเภทรถยนต 

เดิมไมไดแนบแบบ 
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1. วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก่ียวกับการพิจารณาราคาขายและโครงสราง

ตนทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถยนต เปนไปดวยความชัดเจน และมี

มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต อีกทั้งยัง   

จะนําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป 
 

2.  ขอบเขต 
 

 ครอบคลุมการแจงราคาขาย (ภษ.01-44) และโครงสรางตนทุนการผลิตและราคาขาย      

ณ โรงอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรม ตามบทบัญญัติ มาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 การพิจารณาตรวจสอบราคาขาย และโครงสรางตนทุนการผลิต

และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถยนต การรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะห   เพ่ือนํามากําหนด

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

3.  คําจํากัดความ 

 

 รถยนต หมายความวา  รถท่ีมีลอต้ังแตสามลอ และเดินดวยกําลังเครื่องยนต 

กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหน่ึงลอ 

และรถยนตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 รถยนตน่ัง หมายความวา  รถเกงหรือรถยนตที่ออกแบบสําหรับเพื่อใชสําหรับน่ังเปน

ปกติวิสัย และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคา

ติดตอเปนเน้ือเดียวกันในลักษณะถาวร  ดานขางและหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและ

มีที่น่ัง  ทั้งน้ีไมวาจะมีท่ีน่ังเทาใด 

 รถยนตโดยสาร หมายความวา  รถตูหรือรถยนตที่ออกแบบเพื่อไวขนสงคนโดยสาร

จํานวนมาก รวมท้ังรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน 

 รถยนตกระบะ หมายความวา  รถยนตท่ีมีท่ีน่ังดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับและ

ตอนหลังเปนกระบะบรรทุก ซ่ึงเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกผูประกอบอุตสาหกรรม เก่ียวกับ

วิธีการกรอกแบบรายการภาษี ขั้นตอนและวิธีในการพิจารณาโครงสรางราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม พรอมท้ังพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

และหลักฐานประกอบใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่โรงอุตสาหกรรมต้ังอยูพิจารณาส่ังการ  

 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 5.1 ตรวจแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44) 
  5.1.1  ช่ือผูประกอบอุตสาหกรรมและสถานท่ีต้ังโรงอุตสาหกรรม เพ่ือใหทราบ

วามีโรงอุตสาหกรรมอยูท่ีใด ย่ืนคําขอจดทะเบียนตอกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิต

จังหวัดท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 

  5.1.2  เลขทะเบียนสรรพสามิต และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยตรวจสอบ

ขอมูลจากระบบงานทะเบียนสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่ประกอบอุตสาหกรรม

ต้ังอยู  ตองระบุวาเปนสินคาที่ผลิตขึ้นใหมหรือเปล่ียนแปลงราคาสินคาท่ีแจงไวเดิม 

  5.1.3  ตรวจสอบชนิดสินคา  ขนาด  แบบ  และรุน  ใหครบถวน  

  5.1.4  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมตอหนวยตองรวมภาษีสรรพสามิตที่พึง

ตองชําระดวย 

  5.1.5  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมจะใชต้ังแตวันท่ีเทาไรตองระบุในแบบแจง

ราคาขาย เพ่ือจะไดทราบวาเร่ิมใชเมื่อใด 

  5.1.6  ลงลายมือชื่อและใสช่ือดวยตัวบรรจงอานออกไดในวงเล็บ หากผูประกอบ

อุตสาหกรรมเปนนิติบุคคลผูลงลายมือช่ือถือเปนผูมีอํานาจลงนามหรือผูรับมอบอํานาจ พรอม

ประทับตรานิติบุคคลในแบบพรอมหนังสือมอบอํานาจ (ตนฉบับ) และสําเนาบัตรประชาชนของผู

มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
  5.1.7  เปรียบเทียบวาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมไมตํ่ากวารอยละ 76 ของ

ราคาขายปลีกรถยนตที่แนะนําโดยผูประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงไดแจงไวในแบบแจงราคาขายหรือไม 
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 5.2  การวิเคราะหโครงสรางตนทุนการผลิต 

  5.2.1  โครงสรางตนทุนการผลิตที่กอใหเกิดราคาขาย  ณ  โรงอุตสาหกรรม    

จะประกอบดวย 

   1) ตนทุนช้ินสวนประกอบและอุปกรณท่ีนําเขา  (CKD) 

   2) ตนทุนสวนประกอบและอุปกรณท่ีผลิตในประเทศ 

   3) คาใชจายในการผลิต 
    - คาวัตถุดิบทางออม 

    - คาแรงทางตรงหรือคาจางประกอบ 

    - คาแรงทางออม 

    - คาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือพิเศษ 

    - คาเส่ือมราคา 

    - คาลิขสิทธิ์ 

    - คาชวยเหลือทางการเทคนิค 

    - คาใชจายท่ัวไป 

    - อ่ืน ๆ 

   4) กําไร 

   5) ภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ 
   6) ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 
 โครงสรางของรถยนตประกอบดวยกลุมช้ินสวน 21 กลุม ดังตอไปน้ี 

  1. ช้ินสวนเครื่องยนต ช้ินสวนท่ีสําคัญไดแก เส้ือสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ วาลว 

ไอดี ไอเสีย กานสูบ เพลาขอเหว่ียง เพลาราวล้ิน โซราวล้ิน ชุดกระเด่ืองวาลว ปะเก็น ฟลายวิล  

(Flywheel) พลูเลยตางๆ 

  2. อุปกรณท่ีใชกับเคร่ืองยนต ไดแก หมอนํ้า สายพาน พัดลม ปมนํ้ามัน ไส

กรองน้ํามัน คารบิวเรเตอร หรืออุปกรณฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง จานจายหัวเทียน ชุด หมอกรองอากาศ  

สายเรง 

  3. อุปกรณไฟฟา ไดแก ไดชารจ ไดสตารท แบตเตอรี่ แตร ชุดปดนํ้าฝน      

เรคกูเรเตอร 
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  4. สายไฟ ไดแก ชุดสายไฟ สายหัวเทียน สายแบตเตอรี่ ฟวส 

  5. ระบบทอไอเสีย ไดแก ทอไอเสีย และหมอเก็บเสียง 

  6. ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง ไดแก ถังนํ้ามัน ทอนํ้ามัน ไสกรองนํ้ามัน เคร่ืองวัด

ระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง 

  7. ชุดลอรถ ไดแก กะทะลอ ยางนอก ยางใน 

  8. ช้ินสวนตกแตงภายใน ไดแก แผนวัสดุกันเสีย ผาปดหลังคา พรมปูพ้ืน    

แผงประตู แผงบังแดด คอนโซล มือหมุนกระจก แผงปดสวนตางๆ ยางขอบประตู 

  9. ชุดเบาะ ประกอบดวย เบาะและพนักพิงศรีษะ 

  10. ชุดกระจก ไดแก กระจกบังลมหนาและหลัง กระจกประตู ยางขอบกระจก 
  11. ชุดไฟสองสวาง ไดแก ไฟหนา ไฟทาย ไฟเล้ียว ไฟสองปาย ไฟหอง

โดยสาร 
  12. ระบบกันกระเทือน ไดแก สปริง ปกนก โชคอัพ เหล็กกันโคลง ยางกัน

กระแทก เพลาลอ (Strut  axle) 
  13. ระบบเบรค ไดแก กงหามลอ แผนดิสดเบรค กามปู ผาเบรค หมอลมเบรค    

ทอเบรค ชุดเบรคมือ ปมแมเบรค 

  14. ระบบคลัทซ  ไดแก แผนคลัทซ หวีสปริง สายคลัทซ ทอนํ้ามันคลัทซ 
  15. ช้ินสวนตัวถัง ไดแก พ้ืน หลังคา ประตู หองเคร่ืองยนต โครงดานขาง ฝา

กระโปรง  
  16. ชุดกันชน 

  17. ระบบเกียรทดกําลัง ไดแก เส้ือเกียร เพลาเกียร เฟองเกียร กานเกียร ปะเก็น

  18. ระบบพวงมาลัย ไดแก พวงมาลัย กานพวงมาลัย ชุดเฟองพวงมาลัย กาน

เช่ือมตอตางๆ  ปะเก็น 

  19. ระบบถายกําลัง ไดแก เพลากลาง จอยท (Universal  Joint) ชุดเฟองทาย 

เพลาขับ 

  20. ชุดแผงหนาปทม ไดแก แผงหนาปทม มิเตอรวัดความเร็ว มิเตอรวัดรอบ      

เกยนํ้ามัน เกยความรอน สวิทซตางๆ 
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  21. อุปกรณอํานวยความสะดวกและอุปกรณอ่ืนๆ ไดแก เครื่องปรับอากาศ 

วิทยุ เข็มขัดนิรภัย อุปกรณควบคุมมลภาวะ ยางกันโคลน 

 5.3 วิธีการตรวจสอบรายการในโครงสรางตนทุนการผลิต 

  ตรวจสอบมูลคาราคาซื้อตนทุนช้ินสวนประกอบและอุปกรณที่นําเขา (CKD)  

จากใบขนสินคาขาเขากรมศุลกากร สําหรับวัตถุดิบของการประกอบรถยนตสวนใหญไดแกช้ินสวน

และอุปกรณที่นําเขามาจากตางประเทศในลักษณะที่ถอดแยกชิ้นสวนเพ่ือนํามาประกอบภายหลัง  

ซ่ึงเรียกวา Completely Knocked Down (CKD) จากใบขนสินคาขาเขากรมศุลกากร ซ่ึงช้ินสวน

ถอดแยกครบชุด (CKD)  มีแหลงกําเนิดนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงอาจจะมาจากหลายแหลงดวยกัน 

โดยกําหนดเปนเงินตราตางประเทศท่ีนําเขา คูณดวยอัตราแลกเปล่ียนจะเปนมูลคาราคาที่เปนเงินบาท 
  ยกตัวอยางเชน  ซ้ือช้ินสวนจากประเทศญี่ปุน 

  ราคา  CIF  ของ  CKD  ณ  ทาเรือประเทศไทย               XXX เยน 

  -   ราคา  FOB  - JAPAN    XX เยน 

  -   คาขนสง  (Freight)      XX เยน 
  -   คาประกันภัย       XX เยน 

  คูณ   อัตราแลกเปล่ียน  เยน : บาท              X  

  ราคา  CIF  ของ  CKD           XXX บาท 

 

  บวก  อากรขาเขา  ซ่ึงจะเสียอากรขาเขาขณะนําเขา 

     ในอัตรารอยละ  33  ของมูลคาราคา  CIF          XX 

             XXX 
  บวก  คาใชจายในการออกของ ไดแก คาใชจายในการออกของจากทาเรือ  

หรือคาใชจายท่ีตองจายใหบริษัท ชิปปง เพ่ือทําการออกของแทนบริษัทผูนําเขารายละเอียด

คาใชจายในการออกของ เชน 
  -   คาใชจายบริษัทฯ  (Agent  Expense)    XX 
  -   คาลวงเวลาศุลกากร  (Customs  Overtime)   XX 

  -   คาผานพิธีการศุลกากร  (Customs  Formalities  Expenses) XX 

  -   คาประเมินอากร  (Customs  Assessment)   XX 
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  -   คานายตรวจ  สารวัตร  (Customs  Inspector)   XX 

  -   คาพาหนะติดตองาน  (Travelling  Expenses)   XX 

  -   คาแรงกรรมการ  (Coolie  Hire) XX 

  -   คาใชจายตาง  ๆ  ในการทา  (Port  Expenses) XX 

  -   คาบริการออกของ  (Handling  Service  Cahrge) XX 

  -   คาแลกใบส่ังปลอย  (D/O  Charges) XX 

  -   คาแรงคัดแยกรถ  ตรวจสภาพ  และเคร่ืองมือ XX 

  -   คาธรรมเนียมเช็ค XX 

  -   คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ XX 

                                                                                  รวม     XXX      XXX

 ตนทุนช้ินสวนประกอบและอุปกรณที่นําเขาทั้งส้ิน                                    XXX 

 ดังน้ัน  ตนทุนตอคันเทากับการนําจํานวนรถนําเขาทั้งหมดหารตนทุนทั้งส้ิน 

 การตรวจสอบมูลคาวัตถุดิบในประเทศ จากใบกํากับภาษีซ้ือท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม

ไดซ้ือวัตถุดิบจากแหลงผลิตในประเทศ ซ่ึงเปนตนทุนวัตถุดิบที่ไมรวมมูลคาเพ่ิมท่ีนํามาประกอบ

ตอคัน 
 การตรวจสอบคาใชจายในการผลิต ซ่ึงหมายถึง คาใชจายโรงงานหรือคาใชจายใน

การประกอบรถยนต ไดแก คาแรงงานทางตรง  คาแรงทางออม  คาวัตถุดิบทางออม  คาเส่ือมราคา  

คาลิขสิทธิ์  คาวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือพิเศษ เปนตน ซ่ึงคาใชจายในการผลิตเหลาน้ีอาจจะแยก

ออกเปน 2 กลุม คือ คาใชจายโรงงานคงที่ และคาใชจายโรงงานผันแปร ในสวนของคาใชจายคงท่ี  

ไดแก  คากอสรางโรงงาน และเครื่องจักรเคร่ืองมือที่ใชในการผลิต ซ่ึงติดต้ังประจําโรงงาน เชน  

หองพนสี หองอบสี เคร่ืองเช่ือมตอตัวถัง เปนตน  เม่ือลงทุนกอสรางโรงงานใหมจะเกิดคาใชจาย

สวนน้ีไมวาจะดําเนินการผลิตหรือไมก็ตาม นอกจากน้ียังรวมถึงคาใชจายที่โรงงานตองใชเปนประจํา  

เชน คาบริหารโรงงาน คาดูแลสถานท่ี  ยามรักษาการณ คาเชา คาภาษี คาประกันภัย คากําจัดนํ้า

เสีย คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายในการสตอกอะไหล  เพ่ือนําไปผลิตใหทันความตองการ คาวัสดุ

ส้ินเปลือง คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เปนตน สําหรับคาใชจายโรงงานทางออมแปรได (Variable  

Indirect  Expenses) ไดแก คาใชจาย ในการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการ

ประกอบรถยนต ซ่ึงอัตราคาสึกหรอ ยอมแลวแตสภาพการผลิต ถาผลิตมาก คาใชจายในการ
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บํารุงรักษาก็จะสูงตามไปดวย  ตนทุนตอผลิตจะลดลงเล็กนอย  ถาปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นมาก  แต

ในทางปฏิบัติมีความแตกตางกันนอยมาก  ดังน้ันการตรวจสอบไดจากรายละเอียดการคํานวณของผู

ประกอบอุตสาหกรรมแตละราย  ซ่ึงอาจหาขอมูลไดจากงบการเงินของผูประกอบอุตสาหกรรม  

ประกอบการพิจารณาดวย เชน นําจํานวนหนวยการผลิตท้ังปหารดวยคาใชจายทั้งปจะไดคาใชจาย

ตอหนวย 

 การตรวจสอบกําไร  ขึ้นอยูกับสภาวะของผูประกอบอุตสาหกรรมแตละราย ซ่ึงอาจ

หาขอมูลไดจากงบการเงินของผูประกอบอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาดวย 

 การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ ใชอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต

ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 บวกดวยภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย  อัตรา

รอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต โดยใชสูตรภาษีสรรพสามิตรวมใน ซ่ึงจะทําการหาอัตราภาษีรวมใน

ไวสําหรับคูณกับตนทุนวัตถุดิบนําเขา บวกตนทุนวัตถุดิบในประเทศ  บวกคาใชจายในการผลิต 

และกําไรจากการผลิต เพ่ือจะไดภาษีท่ีจะนํามารวมเขาไป 
 

สูตรสําเร็จรูปสําหรับหาอัตราภาษีรวมใน 
ภาษีสรรพสามิตรวมภาษีเก็บเพ่ิม    = อัตราภาษีสรรพสามิต  +  อัตราภาษีมหาดไทย 
เพ่ือกระทรวงมหาดไทย                 100 – (อัตราภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีมหาดไทย) 

 

หรือสูตรการหาภาษีสรรพสามิต 
            ภาษีสรรพสามิต  = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมท่ียังไมรวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต) 
                            1 – (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต) 
 

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไมรวมภาษีสรรพสามิต = ตนทุนวัตถุดิบ+คาใชจายในการผลิต+กําไร 
 

พิสูจน ภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระถูกตองหรือไม ก็จะนําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่บริษัทแจง 

คูณดวยอัตราภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 บวกภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย 
จะตองเทากับภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระตามโครงสรางตนทุน 
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ดังน้ัน มูลคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสรรพสามิต =  ตนทุนวัตถุดิบ+คาใชจายในการผลิต  +  

      กําไร+ภาษีสรรพสามิต+ ภาษีเก็บเพิ่ม 

      เพ่ือกระทรวงมหาดไทย (รอยละ   
      10 ของภาษีสรรพสามิต) 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการแจงราคาขายสินคารถยนต 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามวันที่แจงขอใชในแบบ ภษ.01-44 

 

6.  เอกสารอางอิง 

 

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

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

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและแบบโครงสราง

ตนทุน 
 6.5 หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0729/ว 19 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2540 เร่ือง 

การปฏิบัติเก่ียวกับการแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 
 6.6 หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0713/ว 395 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2544 เร่ือง 

การย่ืนแบบแจงราคาขาย (ภษ.01-44) 
 6.7 คําส่ังกรมสรรพสามิต ท่ี 204/2548 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2548 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติของพนักงานเจาหนาท่ีเก่ียวกับการพิจาณาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินคารถยนต 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1 แบบแจงราคาขาย (ภษ. 01-44) 
 7.2 แบบโครงสรางตนทุนการผลิตและราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถยนต 

  

8.  เอกสารบันทึก 
 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.  แบบแจงราคาขาย  

(ภษ. 01-44) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

เก็บรักษา 

5 ป 

ตาม วัน เดือน ป

2. แบบโครงสรางตนทุนการ

ผลิตและราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม รถยนต 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

เก็บรักษา 

5 ป 
ตาม วัน เดือน ป 










