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สถานะการปรับปรุงแกไข 

เรื่อง การพจิารณาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต 
  

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 
 

วัตถุประสงค แกไขคําผิด พนักงาน

เจาหนาท่ี  เปน เจาหนาท่ี  

แกไขวัตถุประสงคใหถูกตอง  

  2 คําจํากัดความ  แกไข ตามท่ีสํานักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 แจง 

แกไขคําจํากัดความใหถูกตอง 

 

  3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5  แกไขคําผิด  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 ประเภทรถจักรยานยนต 

เดิมไมไดแนบแบบ 
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1. วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก่ียวกับการพิจารณาราคาขายและโครงสราง

ตนทุนการผลิต และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต เปนไปดวยความชัดเจน และมี

มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต อีกทั้งยังจะ

นําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป 
 

2.  ขอบเขต 
 

 ครอบคลุมการแจงราคาขาย ภษ.01-44 และโครงสรางตนทุนการผลิตและราคาขาย      

ณ โรงอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรม ตามบทบัญญัติ มาตรา 8 มาตรา 117 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 การพิจารณาตรวจสอบราคาขาย และโครงสราง

ตนทุนการผลิตและราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต การรวบรวมขอมูลศึกษา

วิเคราะห เพื่อนํามากําหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

 รถจักรยานยนต เน่ืองดวยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

ไมไดกําหนดความหมายของรถจักรยานยนตไว  แตตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

และกฎหมายอ่ืนไดใหคํานิยามรถจักรยานยนตไว ดังน้ี 

 1) พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ

รถจักรยานยนตไววา “รถจักรยานยนตที่มีเคร่ืองยนตรถที่เดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา 

หรือพลังงานอ่ืน และมีลอไมเกิน 2 ลอ ถามีพวงขางมีลอเพ่ิมอีกไมเกิน 1 ลอ”  
 2) พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 กําหนดคํานิยามรถจักรยานยนต ไววา 

“รถจักรยานยนตท่ีมีเคร่ืองยนตที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต หรือกําลังไฟฟา และมีลอไมเกินสอง

ลอ ถามีพวงขางมีลอเพ่ิมอีก ไมเกินหน่ึงลอ และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานยนตที่ติด

เครื่องยนตดวย”  ซ่ึงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กําหนดคํานิยามรถจักรยานยนต  
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ไววา “รถที่เดินดวยกําลังเคร่ืองยนตหรือกําลังไฟฟาหรือพลังงานอ่ืน และมีลอไมเกินสองลอ  ถามี

พวงขางมีลอเพ่ิมอีกไมเกินหน่ึงลอ และใหหมายความรวมถึงจักรยานที่ติดเคร่ืองยนตดวย” 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกผูประกอบอุตสาหกรรม เก่ียวกับ

วิธีการกรอกแบบรายการภาษี ขั้นตอนและวิธีในการพิจารณาโครงสรางตนทุนและราคาขาย       

ณ โรงอุตสาหกรรม พรอมทั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของแบบแจงราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม และหลักฐานประกอบใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยูพิจารณาส่ังการ  
 

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 
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 5.2  การวิเคราะหโครงสรางตนทุนการผลิต 
   5.2.1 โครงสรางตนทุนการผลิตท่ีกอใหเกิดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม    

จะประกอบดวย 

   1) ตนทุนช้ินสวนประกอบและอุปกรณที่นําเขา (CKD) 

   2) ตนทุนสวนประกอบและอุปกรณท่ีผลิตในประเทศ 

   3) คาใชจายในการผลิต 

    - คาวัตถุดิบทางออม 

    - คาแรงทางตรงหรือคาจางประกอบ 

    - คาแรงทางออม 

    - คาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือพิเศษ 

    - คาเส่ือมราคา 

    - คาลิขสิทธิ์ 

    - คาชวยเหลือทางการเทคนิค 

    - คาใชจายท่ัวไป 

    - อ่ืน ๆ 

   4) กําไร 

   5) ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ 

   6) ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

  
 5.3 วิธีการตรวจสอบรายการในโครงสรางตนทุนการผลิต 

 การตรวจสอบมูลคาราคาซ้ือตนทุนช้ินสวนประกอบและอุปกรณที่นําเขา (CKD) 

จากใบขนสินคากรมศุลกากร สําหรับวัตถุของการประกอบรถจักรยานยนตสวนใหญไดแกช้ินสวน

อุปกรณท่ีนําเขามาจากตางประเทศในลักษณะท่ีถอดแยกช้ินสวนเพ่ือนํามาประกอบภายหลัง       

ซ่ึงเรียกวา Completely Knocked Down (CKD) จากใบขนสินคาขาเขากรมศุลกากร ซ่ึงช้ินสวน

ถอดแยกครบชุด (CKD) มีแหลงกําเนิดนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงอาจจะมาจากหลายแหลง
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ดวยกัน โดยกําหนดเปนเงินตราตางประเทศท่ีนําเขา คูณดวยอัตราแลกเปล่ียนจะเปนมูลคาราคาท่ี

เปนเงินบาท 

 

 ยกตัวอยางเชน ซ้ือช้ินสวนจากประเทศญ่ีปุน 

 ราคา CIF ของ CKD ณ ทาเรือประเทศไทย xxx เยน 

 - ราคา FOB – JAPAN xx เยน 

 - คาขนสง (Freight) xx เยน 

 - คาประกันภัย  xx เยน 

 คูณ อัตราแลกเปล่ียน เยน : บาท    xx เยน 

 ราคา CIF ของ CKD    xxx บาท 

 บวก อากรขาเขา ซ่ึงจะเสียอากรขาเขาขณะนําเขา 

  ในอัตรารอยละ 30 ของมูลคาราคา CIF  xx 

         xxx 

 บวก คาใชจายในการออกของ ไดแก คาใชจายในการออกของจากทาเรือ หรือ

คาใชจายที่ตองจายใหบริษัท ชิปปง เพื่อทําการออกของแทนบริษัทผูนําเขารายละเอียดคาใชจาย

ในการออกของ เชน 

 - คาใชจายบริษัทเรือง (Agent Expense) xx 

 - คาลวงเวลาศุลกากร (Customes Overtime) xx 

 - คาผานพิธีการศุลกากร (Customs Formalities Expensens) xx 

 - คาประเมินอากร (Customs Assessment) xx 

 - คานายตรวจ สารวัตร (Customs Inspector) xx 
 - คาพาหนะติดตองาน (Travelling Expenses) xx 

 - คาแรงกรรมกร (Coolie Hire) xx 

 - คาใชจายตาง ๆ ในการทา (Port Expenses) xx 

 - คาบริการออกของ (Handling Service Cahrge) xx 

 - คาแลกใบส่ังปลอย (D/O Changes) xx 
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 - คาแรงคัดแยกรถ ตรวจสภาพ และเครื่องมือ xx 

 - คาธรรมเนียมเช็ค xx 

 - คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ xx 

                                              รวม xxx xxx 

ตนทุนช้ินสวนประกอบและอุปกรณท่ีนําเขาท้ังส้ิน xxx 

ดังน้ัน ตนทุนตอคันเทากับการนําจํานวนรถเขาทั้งหมดหารตนทุนทั้งส้ิน 

 

 การตรวจสอบมูลคาวัตถุดิบในประเทศ  จากใบกํากับภาษี ซ้ือที่ ผูประกอบ

อุตสาหกรรมไดซ้ือวัตถุดิบจากแหลงผลิตในประเทศ ซ่ึงเปนตนทุนวัตถุดิบไมรวมมูลคาเพ่ิมท่ี

นํามาประกอบตอคัน 

 การตรวจสอบคาใชจายในการผลิต ซ่ึงหมายถึง คาใชจายโรงงานหรือคาใชจายใน

การประกอบรถจักรยานยนต ไดแก คาแรงงานทางตรง คาแรงทางออม คาวัตถุดิบทางออม คา

เส่ือมราคา คาลิขสิทธิ์ คาวัสดุอุปกรณหรือ เครื่องมือพิเศษ เปนตน ซ่ึงคาใชจายในการผลิตเหลาน้ี

อาจจะแยกออกเปน 2 กลุมคือ คาใชจายโรงงานคงที่และคาใชจายโรงงานผันแปร ในสวนของ

คาใชจายคงท่ี ไดแก คากอสรางโรงงานและเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในการผลิต ซ่ึงติดต้ังประจํา

โรงงาน เชน หองพนส่ี หองอบสี เคร่ืองเชื่อมตอตัวถัง เปนตน เม่ือลงทุนกอสรางโรงงานใหมจะ

เกิดคาใชจายสวนน้ีไมวาจะดําเนินการผลิตหรือไมก็ตาม นอกจากน้ียังรวมถึงคาใชจายท่ีโรงงาน

ตองใชเปนประจํา เชน คาบริหารโรงงาน คาดูแลสถานท่ี ยามรักษาการ คาเชา คาภาษี คา

ประกันภัย คากําจัดนํ้าเสีย คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาใชจายในการสตอคอะไหล เพ่ือนําไปผลิตใหทัน

ความตองการ คาวัสดุส้ินเปลือง คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เปนตน สําหรับคาใชจายโรงงานทางออม

แปรได (Variable Indirect Expenses) ไดแก คาใชจายในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ

ตางๆ ท่ีใชในการประกอบรถจักรยานยนต ซ่ึงอัตราคาสึกหรอยอมแลวแตสภาพการผลิต ถาผลิต

มาก คาใชจายในการบํารุงรักษาก็จะสูงตามไปดวย ตนทุนตอผลิตจะลดลงเล็กนอย ถาปริมาณการ

ผลิตเพ่ิมขึ้นมาก แตในทางปฏิบัติความแตกตางกันนอยมาก ดังน้ัน การตรวจสอบไดจาก

รายละเอียดการคํานวณของผูประกอบอุตสาหกรรมแตละราย ซ่ึงอาจหาขอมูลไดจากงบการเงิน



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 เรื่อง การพิจารณาราคาขาย    

ณ โรงอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต 

หมายเลขเอกสาร : 
WI-ED-CF-01-002-003     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก 8 

 

ของผูประกอบอุตสาหกรรม ประกอบพิจารณาดวย เชน นําจํานวนหนวยการผลิตทั้งปหารดวย

คาใชจายท้ังปจะไดคาใชจายตอหนวย 

 การตรวจสอบกําไร  ขึ้นอยูกับสภาวะของผูประกอบอุตสาหกรรมแตละราย ซ่ึงอาจ

หาขอมูลไดจากงบการเงินของผูประกอบอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาดวย 

 การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ ใชอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับ

รถจักรยานยนตตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 บวกดวยภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย 

อัตรารอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต โดยสูตรภาษีสรรพสามิตรวมใน ซ่ึงจะทําการหาอัตราภาษี

รวมในไวสําหรับคูณกับตนทุนวัตถุดิบนําเขาบวกตนทุนวัตถุดิบในประเทศ บวกคาใชจายในการ

ผลิต และกําไรจากการผลิต เพ่ือจะไดนําภาษีท่ีจะนํามารวมเขาไป 
  

 สูตรสําเร็จรูปสําหรับหาอัตราภาษีรวมใน 
 ภาษีสรรพสามิตรวมภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย 

              =        อัตราภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีมหาดไทย 

        100 - (อัตราภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีมหาดไทย) 

 หรือสูตรการหาภาษีสรรพสามิต 

 ภาษีสรรพสามิต    

   = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไมรวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

                                 1 – (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไมรวมภาษีสรรพสามิต 

                             =  ตนทุนวัตถุดิบ+คาใชจายในการผลิต + กําไร 
 

ภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทยรอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 3.10 x 0.10 = 0.31 
ภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ = 3.10 + 0.31 = 3.41 
 

พิสูจน ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระถูกตองหรือไม ก็จะนําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมท่ีบริษัท

แจงคูณดวยอัตราภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 บวกภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือ

กระทรวงมหาดไทย จะตองเทากับภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระตามโครงสรางตนทุน 
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ดังน้ัน   มูลคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสรรพสามิต = ตนทุนวัตถุดิบ + คาใชจายในการ

ผลิต+กําไร+ภาษีสรรพสามิต +

ภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย                       

(รอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต) 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามวันที่แจงขอใชในแบบ ภษ.01-44 
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6.  เอกสารอางอิง 

 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
 6.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
 6.3 หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0712/ว 454  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2538 

เร่ือง ปรับปรุงแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44)  
 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) 
  

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

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

รถจักรยานยนต 

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  

โรงอุตสาหกรรม  

ประเภทรถจักรยานยนต 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

เก็บรักษา 

5 ป 
ตาม วัน เดือน 

ป 










