
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การตรวจวิเคราะหแบบรายการภาษีรถยนต 

(ภษ.01-12)และงบเดือน(ภษ.01-42)  
 

ปรับปรุงครั้งที ่  - 

วันทีอ่นุมัตใิช 29  กันยายน 2554 

จัดทําโดย สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษ ี2 

สอบทานโดย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานภาษีสรรพสามิต สมฐ.2, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

 

ประวัติการแกไข 

วันท่ีบังคับใช แกไขครั้งท่ี ขอความ 

- - - 
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1.    5% 

2.   80% 

3.    5% 

4.    80% 
 



 

คณะทํางานจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 

เร่ือง  การตรวจวิเคราะหแบบรายการภาษี (ภษ.01-12) และงบเดือน (ภษ.01-42) 

 

1. นายชัยรัตน แซดาน     นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ          สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

2. นางพินิต  หนูหนาย      นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ         สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

3. นางสํารวย ภัทรกุลกีรติ  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

4. นายพงศภวัน ตะรุสะ     นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ         สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 

5 .นายชลิต แกวไพฑูรย     นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ         สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 

6. นางขนิษฐา จิรจินดา      นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ         สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่มุทรปราการ 1 

7. นางสุภาวดี กอนปญจก   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ         สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 

8. นางลัดดา ทองวิค          นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ         สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ทุมธานี 1 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    1 จาก 20 

 
 
 

1. วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการตรวจสอบความถูกตองของการชําระภาษี 

2. เพื่อวิเคราะหถึงรายการที่มีความผิดปกติที่มีผลทําใหการชําระภาษีไมถูกตอง  

3. เพื่อประโยชนในการออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม และกํากับดูแลการจัดเก็บ

ภาษีรถยนต 

4. เพื่อใหเจาหนาที่สรรพสามิตเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีความโปรงใส และมี

มาตรฐานเดียวกัน 

5. เพื่อแนะนําและสรางความเขาใจที่ดีตอผูเสียภาษีใหปฏิบัติอยางถูกตอง รวมทั้งลดขอผิด 

พลาดของผูเสียภาษีในอนาคต 
 

2. ขอบเขต 
 

 ครอบคลุมวิธีการและข้ันตอนการตรวจวิเคราะหแบบรายการภาษีรถยนต (ภษ.01-12)  

ของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา   
 

3. คําจํากัดความ 

 รถยนต หมายความวา  รถที่มีลอตั้งแตสามลอ และเดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา 

หรือพลังงานอื่น แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหนึ่งลอ และรถยนต

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 รถยนตนั่ง หมายความวา  รถเกงหรือรถยนตที่ออกแบบสําหรับเพื่อใชสําหรับนั่งเปน

ปกติวิสัย และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคาติดตอ

เปนเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร  ดานขางและหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีที่นั่ง  

ทั้งนี้ไมวาจะมีที่นั่งเทาใด 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    2 จาก 20 

 
 

 รถยนตโดยสาร หมายความวา  รถตูหรือรถยนตที่ออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสาร

จํานวนมาก รวมทั้งรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน 

 รถยนตกระบะ หมายความวา  รถยนตที่มีที่นั่งดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับและตอน

หลังเปนกระบะบรรทุก ซึ่งเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา 

 ภาษ ีหมายความวา ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินคาและบริการ ตามพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  หมายถึง  

 - ผูประกอบอุตสาหกรรม 

 - ผูอื่น ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

 ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี  หมายถึง  

(1)  ในกรณีสินคาที่ผลิตข้ึนในราชอาณาจักร 

  (ก) ถาสินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น

ในเวลาที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม เวนแตเปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไวใน

คลังสินคาทัณฑบน  คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตปลอดอากรหรือเขต

อุตสาหกรรมสงออก และถาผูประกอบอุตสาหกรรมหรือบุคคลใดนําสินคาดังกลาวไปใชภายในโรง

อุตสาหกรรมก็ใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 

  (ข) ถาสินคาที่เก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน

ในเวลาที่นําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขต

ปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมสงออกนั้น เวนแตเปนการนําสินคากลับคืนไปเก็บไวในโรงอุตสาหกรรม

หรือไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร 

หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง และถาบุคคลใดนําสินคาดังกลาวไปใชภายในคลังสินคาทัณฑ

บนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ก็ใหถือวาเปนการนํา

สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรม

สงออกแลวแตกรณี 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    3 จาก 20 

 
 

 ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แหงประมวล

รัษฎากร ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน 

คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกใหถือวา

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 กรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารงานและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให

ครอบคลุมและถูกตอง 

 เจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือแบบขอชําระภาษี/รับชําระเงินคาภาษ ี 

5. ระเบียบปฏิบัติ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1  รับแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. 01-12) พรอมตรวจสอบรายละเอียดของสินคา 

งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนายและยอดคงเหลือสินคา (ภษ. 01-42) 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน 

 5.2  เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. 01-12)  ดังนี ้ 

 - ช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม ชื่อโรงอุตสาหกรรม เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

ทะเบียนสรรพสามิต สถานที่ตั้ง  

    - ตรวจสอบรายการที่  ประเภทที่  รายการสินคา ใหตรงกับที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

   - ตรวจสอบชนิดปริมาณของสินคา ราคาคาสินคาตอหนวยโดยตรวจสอบจากแบบแจง

ราคาขาย  มูลคาของสินคา  อัตราภาษี  การคํานวณภาษีสรรพสามิต  

           = มูลคาของสินคา  X  อัตราภาษี  

    - ตรวจสอบยอดรวมภาษี  ตรวจสอบภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย  

                = ยอดรวมภาษีสรรพสามิต  X  10%   

   - ตรวจสอบยอดรวมภาษีที่ตองชําระทั้งสิ้น ผลรวมการคํานวณภาษีทั้งหมดในชองยอด

รวมสุดทายและตรวจสอบจํานวนภาษีดังกลาวที่แสดงเปนตัวอักษรทายแบบใหถูกตองตรงกัน     



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    4 จาก 20 

 
 

 - ตรวจสอบการลงชื่อ และวัน เดือน ป ที่ยื่นชําระภาษีเกินกําหนดหรือไม 

 เมื่อเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแลวหากพบขอผิดพลาดแจงใหผูประกอบ

อุตสาหกรรมทบทวนและแกไข  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No ตรวจสอบและวิเคราะหความ

ถูกตองของแบบ ภษ. 01-12 

รับแบบ ภษ. 01-12 จากเจาหนาที่ท่ี 

รับชําระภาษี 

 

 

รายงานผลการตรวจ 

 

เก็บรวบรวมเปนฐานขอมูล 

Yes 

ส้ินสุดงาน 

 

กระบวนการตรวจสอบ 

ประเมินภาษี 
 

เร่ิมปฏิบัติงาน 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    5 จาก 20 

 
 

 

 

ลําดับ ผังข้ันตอน 

องคความรู / 

เทคโนโลยีที่

ใชกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ความคุมคาที่

คํานึงถึง 

ระยะเวลา 

(ถาควรม)ี 

มาตรฐานงาน 

(ประสิทธิภาพ

,ประสิทธิผล) 

รายละเอียด 

จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ

,ประสิทธิผล) 

ผูรับผิดชอบ 
เอกสารที่

เกี่ยวของ 

1 รับแบบ ภษ. 

01-12 จาก

เจาหนาท่ีที่ 

รับชําระภาษี 

 

พรบ.ภาษี

สรรพสามิต

พ.ศ. 2527 

มาตรา 48 

 ความถูกตอง

ครบถวนของ

เอกสาร 

-ตรวจสอบ

ขอมูลผูเสียภาษี 

-ทะเบียนรับ 

-วันเดือนป 

ความรับผิด 

ความถูกตอง

ครบถวนของ

รายการและ

เอกสาร 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

 

2 ตรวจสอบ

และ

วิเคราะห

ความถูกตอง

ของแบบ 
ภษ. 01-12 

 

พรบ.ภาษี

สรรพสามิต

พ.ศ. 2527 

มาตรา 8, 

10, 101, 

112, 117 

 ความถูกตอง

ของการ

ตรวจสอบและ 

วิเคราะหแบบ 

รอยละ 100 

-รายการสินคา 

-อัตราภาษี 

-จํานวนภาษี

สรรพสามิตท่ีพึง

ชําระ 

-สิทธิประโยชน

ทางภาษี 

-วิเคราะหกับ

แบบ ภษ.01-44, 

ภษ.01-42 

-ความถูกตอง

ของขอมูล 

-ความถูกตอง

ตรงกันของ

แบบ ภษ.01-12, 

ภษ.01-42 

-สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่ 

-พ้ืนที่สาขา 

-เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

 

 

3 รายงานผล

การตรวจ 

 

 

-       

4 สิ้นสุดงาน 

 

 

 

-       

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    6 จาก 20 

 
 

โดยมีแนวทางการตรวจสอบวิเคราะหแบบรายการภาษี (ภษ.01-12) จากตัวอยางสินคารถยนต ดังน้ี 

ลําดับ

ที ่

รายการที่ตรวจ 

แบบ ภษ.01-12 
รายการ ขอมูลที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

1 
 

ชองที่  (1) 

 

 

 

 

 

ขอมูล

เกี่ยวกับผู

เสียภาษี 

 

- ชื่อผูประกอบ

อุตสาหกรรม/ผูเสียภาษ ี

- ชื่อโรงอุตสาหกรรม 

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

- ทะเบียนสรรพสามิตเลขที ่

- สถานที่ตั้ง 

 

- ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูเสียภาษีเพ่ือใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานประจําตัวของผูเสียภาษีโดย

ตรวจสอบความถูกตองไดจากแบบ ภษ.01-04  

(คําขอจดทะเบียนสรรพสามิต) โดยเฉพาะอยางย่ิง

กรณียื่นชําระภาษีเปนครั้งแรก และตรวจสอบวา

เปนผูมีหนาที่ชําระภาษี ณ หนวยงานนี้หรือไม 
 

2 

 

 

 

 

ชองทะเบียน

รับสําหรับเจา

พนักงาน 

 

การ

ลงทะเบียน

รับแบบ 

 

- ทะเบียนรับเลขที ่

- วัน เดือน ป ที่รับ 

- เจาพนักงานผูรับ 

 

- ตรวจสอบการลงทะเบียนรับวามีการลงเลขรับ

แบบ ภษ.01-12 ที่ผูเสียภาษีไดยื่นไวหรอืไม และ

ตองมีการลง วัน เดือน ป ที่รับ พรอมทั้งตองมีการ

ลงชื่อเจาพนักงานผูรับแบบจึงจะถือวาเปนการ

ชําระภาษีที่สมบูรณทั้งน้ี วัน เดือน ป ที่รับมี

ความสําคัญเพ่ือตรวจสอบวันที่ชําระภาษีวาภายใน

เวลาหรือเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยตอง

ตรวจสอบรวมกับขอมูลชองที่ 2 
 

3 
 

ชองที่ (2) 
 

วัน เดือน ป 

ความรับผิด 

 

- วัน เดือน ป ที่นํา

สินคาออกจากโรง

อุตสาหกรรม 

 

- ตรวจสอบ วัน เดือน ป ที่นําสินคาออกจาก     

โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน (วันเกิด

ความรับผิด) เพ่ือพิจารณาวา ผูเสียภาษียื่นชําระ

ภาษีภายในกําหนดเวลาหรือไม ทั้งกรณีความรับผิด

ในอันที่จะตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลานําสินคาออก

จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน 

และกรณีความรับผิดในอันที่จะตองเสียภาษีเกิดขึ้น

พรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 

     



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    7 จาก 20 

 
 

ลําดับ

ที ่

รายการที่ตรวจ 

แบบ ภษ.01-12 
รายการ ขอมูลที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

4 ชอง (3), (4) ,

(5) 

ขอมูล

รายการ

สินคา 

 

- ชองที่ (3) รายการที ่

- ชองที่ (4) ประเภทที ่

 

 

- ชองที่ (5) 

- ชองสินคาและชนิด 

- ปริมาณสินคาที่เสียภาษี 

 

- ราคาสินคาตอหนวย 

 

 

- มูลคาสินคา 

- รายการที ่คือ ลําดับรายการสินคาที่ยื่นชําระภาษี 

- ตรวจสอบประเภทที่ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ใหตรงกับประเภทสินคาทีกํ่าหนดในพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

- ตรวจสอบ ย่ีหอ รุนรถยนต ขนาดความจุกระบอก

สูบ และกําลังของเครื่องยนต และปริมาณรถยนตที่

ยื่นเสียภาษี โดยตรวจสอบเปรียบเทียบ ใหรายการ

ตรงกับปริมาณที่แสดงไวในงบเดือน ภษ.01-42 

- ตรวจสอบราคาสินคาตอหนวย จําแนกตามชือ่

สินคาและชนิดใหตรงกับราคาที่ตองเสียภาษีที่แจง

ไวตามแบบ ภษ.01-44 

- ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนมูลคาสินคา 

โดยมูลคาสินคาเทากับ ผลคูณของชองปริมาณ

สินคาที่เสียภาษี คูณกับชองราคาสินคาตอหนวย 

5 
 

ชองที่ (6) 
 

อัตราภาษี 
 

- อัตราภาษีตามมูลคา 
 

- ตรวจสอบอัตราภาษีที่แสดงไวในชองที่ (6) อัตรา

ตามมูลคารอยละในแตละรายการสินคาตาม

ประเภทพิกัด ชองที่ (4) วาเปนอัตราภาษีที่ถูกตอง

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี

สรรพสามิตฉบับที่ใชอยูปจจบุัน 

 

6 ชองที่ (7) ภาษี

สรรพสามิต 

- จํานวนภาษีสรรพสามิต 
 

-ตรวจสอบจํานวนภาษีสรรพสามิตคํานวณภาษีตามมูลคา  

ภาษีสรรพสามิต = มูลคาสินคา * อัตราภาษี (ตามมูลคา) 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    8 จาก 20 

 
 

ลําดับ

ที ่

รายการที่ตรวจ 

แบบ ภษ.01-12 
รายการ ขอมูลที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

7 ชองที่ (8) รวมภาษี

สรรพสามิต 

- รวมภาษีสรรพสามิต - ตรวจสอบยอดรวมภาษีสรรพสามิตโดยคํานวณ

ยอดรวมจากชองที่ 7 
 

8 ชองที่ (9) หักลดหยอน 

ตามมาตรา

101 

- ภาษีที่ใชในการหัก

ลดหยอน 

- ตรวจสอบวาผูประกอบอุตสาหกรรมไดรับอนุมัติ

จากกรมสรรพสามิตใหสามารถใชสิทธิ์หักลดหยอน

ภาษีตามมาตรา 101 แลวหรือไม หากไดรับอนุมัติ

แลวใหตรวจสอบตอไป 

- ตรวจสอบวาผูประกอบอุตสาหกรรมไดปฏิบัติ

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขวาดวยการลดหยอนภาษี 

สําหรับสินคาที่ไดผลิตขึ้นจากสินคาที่ไดเสียภาษี

สรรพสามิตหรือไม หากปฏิบัติเปนไปตาม

หลักเกณฑใหดําเนินการตรวจสอบตอไป  

- ตรวจสอบภาษีที่ขอหักลดหยอนใหถูกตองตรง

ตามที่ไดแสดงไว ในแบบคําขอหักลดหยอนภาษี

สรรพสามิต สําหรับวัตถุดิบหรือสวนประกอบใน

การผลิตสินคา (ภษ.01-30) โดยตรวจสอบ

รายละเอียดตามบัญชีรับ – จาย วัตถุดิบที่ใชในการ

ผลิตรถยนตที่แนบมาพรอมกับการชําระภาษี 

9 

 

ชองที่ (10) 

 

คงเหลือ

ภาษี 

 

- ยอดคงเหลือจากหัก

ลดหยอน 

 

- ตรวจสอบยอดภาษีจากยอดรวมภาษีสรรพสามิต

ที่หักลดหยอนแลววาถูกตองหรือไม ชองที่ (10) = 

(8) – (9) 
 

10 ชอง (11) 

(12) 

เบี้ยปรับเงิน

เพิ่ม 

-จํานวนเบี้ยปรับและเงิน

เพิ่ม 

-ตรวจสอบวาเปนความรับผิดกรณีใด 

1. กรณีมิไดย่ืนแบบรายการภาษีภายใน

กําหนดเวลา ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงิน



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    9 จาก 20 

 
 

ลําดับ

ที ่

รายการที่ตรวจ 

แบบ ภษ.01-12 
รายการ ขอมูลที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ภาษี และเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือ

เศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวม

เบี้ยปรับ และการคํานวณเงินเพ่ิมดังกลาวมิใหคิดทบตน 

2. กรณีย่ืนแบบรายการภาษีไวไมถูกตองหรือมี

ขอผิดพลาด ทําใหจํานวนภาษีที่ตองเสียขาดไป ให

เสียเบี้ยปรับอีกหน่ึงเทาของเงินภาษีที่เสียขาดไป

นั้นและเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษ

ของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ 

และคํานวณเงินเพิ่มดังกลาวมิใหคิดทบตน 

** ทั้งน้ีความรับผิดทั้งสองกรณีดังกลาวผูเสียภาษี

สามารถย่ืนคํารองเปนหนังสือตอพนักงาน

เจาหนาที่โดยแสดงเหตุผลที่งดหรือลดเบี้ยปรับ 

และเงินเพิ่ม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ.

2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2527 วาดวยหลักเกณฑวิธีการใน

การงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ลงวันที่ 27 

ธันวาคม พ.ศ.2536 

3. กรณีเปนการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ใน

การตรวจสอบจํานวนเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมใหถูกตอง

ตรงตามจํานวนที่ไดแจงการประเมินตามหนังสือ

แจงการประเมินภาษีสรรพสามิต (ภษ.02-08)   

11 

 

ชองที่ (13) 

 

รวม (10) ,

(11) ,(12) 

 

- ยอดรวมภาษีคงเหลือรวม

กับเบี้ยปรบัและเงินเพิ่ม 

 

- ตรวจสอบยอดเงินภาษีกรณีมีเบี้ยปรับและเงิน

เพ่ิม โดยตรวจสอบการคํานวณภาษีชองที่ (13) = 

(10 + (11) + (12) 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ
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ลําดับ

ที ่

รายการที่ตรวจ 

แบบ ภษ.01-12 
รายการ ขอมูลที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

12 ชองที่ (14) ภาษเีก็บเพ่ิม

เพื่อ

มหาดไทย

รอยละ 10 

- จํานวนภาษีมหาดไทย 

รอยละ 10 

- ตรวจสอบเงินภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือมหาดไทยมีคา

เทากับรอยละ 10 ของ ยอดรวมภาษีสรรพสามิต

จากชอง (13) 

13 ชองที่ (15) รวม (13) ,

(14) 

- ยอดรวมภาษีเพ่ือรวมภาษี

เก็บเพิ่มเพ่ือมหาดไทย 

- ตรวจสอบยอดรวมภาษีชองที่ (15) = (13) + (14) 

14 
 

ชองที่ (16) 
 

หักคืนภาษี

ตามหนังสือ 

...... 

 

- จํานวนภาษีที่ใชในการหัก

คืนภาษีตามหนังสือกรมฯ 

อนุมัต ิ

 

- ตรวจสอบจํานวนภาษีที่หักคืนภาษีวาเปนไปตาม

หนังสือกรมฯ อนุมัติตามเอกสารที่แนบมาพรอม

กับการชําระภาษ ี

- ตรวจหนังสือกรมฯ ที่อนุมัติคืนภาษีตองเปน

ตนฉบับตัวจริงเทาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อมิใหมีการขอหักคืน

ภาษีซ้ําซอน 

15 
 

ชองที่ (17) 
 

รวมภาษีที่

ตองชําระ

ทั้งสิ้น 

 

- รวมภาษีที่ตองชําระ 
 

- ตรวจสอบยอดรวม การคํานวณภาษีทั้งหมดใน

ชองยอดรวมสุดทายและตรวจสอบจํานวนภาษี

ดังกลาวที่แสดงเปนตัวอักษรในทายแบบใหถูกตอง

ตรงกันดวย โดยชองที่ (17) = (15) – (16) 

16 ชองที่ (18) 

และชองลงชื่อ

ผูประกอบ

ประกอบ

อุตสาหกรรม

ที่ทายแบบ 

ภษ.01-12 

รายการรับ

คาภาษี และ

ผูชําระภาษี 

- เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

- วัน เดือน ป 

- ลงชื่อพนักงานผูรับ 

- ลงชื่อผูเสียภาษี 

- ตรวจสอบรายการสําหรบัเจาพนักงานที่ลง

รายการแสดงการรับคาภาษีโดยลงเลขรายการ 

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ป ที่รับคาภาษี การ

ลงชื่อพนักงานผูรับเงินภาษี และการลงชื่อผูย่ืน

ชําระภาษีที่ทายแบบ ภษ.01-12 เพ่ือตรวจสอบวา

มีการลงรับคาภาษี ถูกตองเรียบรอย 
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 โดยมีแนวทางการตรวจวิเคราะหงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต 

การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) จากยกตัวอยางสินคารถยนต ดังนี ้

           เพื่อใหทราบขอมูลตางๆ เชน การผลิต การจําหนาย การเสียภาษีสรรพสามิต 

 1. ตรวจความครบถวน  และความถูกตองของการกรอกรายการในแบบงบเดือนฯ 

(ภษ.01-42) 

  1.1 สวนบนของแบบงบเดือนฯ  ตรวจดูวาช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม                

เลขประจําตัวผูเสียภาษ ีช่ือโรงอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ ประจําเดือน ป 

  1.2 ทะเบียนลงรับหนังสือ  ระบุสถานทีรั่บ  เลขที่  วันที่  เวลา  ซ่ึงตรงกับชอง

สําหรับพนักงาน  ทะเบียนรับเลขที่  วันเดือนปที่รับ  เจาพนักงานผูรับ  จะตรงกัน 

  1.3 ชองงบวัตถุดิบ  ดูวาวัตถุดิบครบทุกรายการหรือไม  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวใช

วัตถุดิบหลักเทานั้น  เชน  รถยนต  จะลงรายการเลขแชสซีส  และเลขเคร่ืองยนต  ผูประกอบการจะลง

รายการในแบบเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของของสินคานั้นๆ  เนื่องจากกรมสรรพสามิตออกแบบพิมพ          

งบเดือนเพื่อใชกับสินคาหลายชนิด 

  1.4 ชองงบการผลิต  ประเภทสินคารถยนต  ชนิด  ขนาด  ตรา  ยี่หอ 

  1.5 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมลงลายมือชื่อ  พรอมประทับตราสําคัญของนิติ

บุคคลนั้น 

  1.6 กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมใชรหัสสินคาหรือวัตถุดิบใหผูประกอบการแปล

รหัสใหดวย หรือกรณีชองรายการในแบบไมพอกรอกขอความเพราะมีสินคาจํานวนมากรุนใหจัดทํา

เอกสารแนบแบบได 

 

 2. วิเคราะหวัตถุดิบ 

     ตรวจสอบอัตราสวนการใชวัตถุดิบตอการผลิตของสินคานั้น ๆ วามกีารใชวัตถุดิบ

อยางไร และไดมีการตัดบัญชี บันทึกในงบเดือนฯ กอนการใชจริงหรือไม  หากพบวาอัตราสวนการใช

วัตถุดิบผิดปกติใหตั้งขอสังเกตวาอาจมีการหลีกเล่ียงภาษ ีหรืออาจลงบัญชีผิดพลาด  
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 3. วิเคราะหงบการผลิต 

     ตรวจสอบความเคล่ือนไหวของการผลิตและจําหนาย (ขาย)  วาผิดปกติหรือไม  ให

ทําการเปรียบเทียบจํานวนรถยนตที่ผลิตได  และการจําหนายรถยนต  (ขนออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ

คลังสินคาทัณฑบน  หรือสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย (โชวรูม))  วามีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนนั้นอาจมีหลายสาเหตุ  เชน  ฤดูกาล  ภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายของกิจการ 

  - การกรอกขอความ  ตัวเลข ในยอดยกไปยกมา  การคํานวณตัวเลขช่ือสินคา

สําเร็จรูป (แบบหรือรุนรถ)  มีการแกไขขอความ  หรือตัวเลขในแบบหรือไม 

 ตรวจสอบรายละเอียดงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จําหนายและยอด

คงเหลือสินคา (ภษ.01 – 43) ในกรณีมีรถยนต (ยังไมไดเสียภาษี) เก็บอยูในสถานแสดงรถยนตเพือ่ขาย  

เนื่องจากผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนตที่เปนผูขออนุญาตตั้งสถานแสดงรถยนตเพื่อขายจะตองมีหนาที่

ในการจัดทํางบเดือนแสดงการรับและการจายรถยนตออกจากสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย และตองแจง

กรมสรรพสามิตภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน โดยตองจัดทําสําเนาเก็บไวที่โรงอุตสาหกรรม

เชน  แบบ ภษ.01 – 42 ไมนอยกวา 5 ป  การวิเคราะหใหสังเกตยอดรับรวมของรถยนตที่นําเขาเก็บใน

สถานแสดงรถยนตเพื่อขายทุกแหงที่ไดของอนุญาตไวตองมีตัวเลขตรงกัน กลาวคือ จํานวนรถยนตที่

นําไปเก็บไวที่สถานแสดงรถยนตเพื่อขายตามแบบ ภษ.01 – 42  ตรงกับยอดรวมนําออกมาเก็บไวใน    

โรงอุตสาหกรรมของแบบ ภษ.01 – 43  และยอดรวมนําออกไปเก็บไว ณ โรงอุตสาหกรรมของแบบ  

ภษ.01 – 43 จะตองมีตัวเลขตรงกับจํานวนรถยนตที่รับกลับคืนจากสถานแสดงรถยนตเพื่อขายในแบบ 

ภษ.01 – 42 เมื่อวิเคราะหงบเดือนและพบขอผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกต ิใหทําการเสนอออกตรวจ

ปฏิบัติการ วิธีการตรวจข้ันตอนคลายกับการตรวจแนะนําดังที่ไดกลาวมาแลว 

 โดยมีข้ันตอนการลงบันทึกบัญชีจากเอกสารประกอบการลงบัญชีนําไปสูการลงบัญชี

ตามแบบตาง ๆ ดังนี ้
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         กรณีศึกษาความสัมพันธของแบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต การจําหนาย 

และยอดคงเหลือสินคา (ภษ 01-42) และแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) 

1. งบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนายและยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) 

1. งบวัตถุดิบ                Engine           Fuel Tank 

คงเหลือยกมา                 1,041               787 

รับเดือนน้ี                     4,680              4,369 

รวม                            5,721              5,156 

ใชเดือนนี ้                    4,522              4,522 

ใชผลิตสินคาอ่ืน 

เสียหาย 

คงเหลือยกไป                1,199                 634 

2. งบการผลิต                                               รถยนตA       รถยนตB        รวม 

คงเหลือยกมา                                                  24              153          978 

รับจากการผลิต                                               633            1,137        4,522 

รับคืนจากสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย                     193                17           247 

รวม                                                             850            1,307        5,747 

จําหนายในประเทศ                                           521            1,102        2,935 

จําหนายตางประเทศ                                         -                 148        2,076 

นําไปสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย                           193                17          247 

คงเหลือยกไป                                                 136                40         489 

2. แบบรายการภาษ ี(ภษ.01-12) 

ชนิดสินคา             ปริมาณ     ราคาสินคา      มูลคาสินคา   อัตราภาษี    ภาษีสรรพสามิต 

                                         ตอหนวย 

 

1.รถยนต A               521       600,000       312,000,000      30%           93,600,000 

2.รถยนต B             1,102       400,000       440,800,000       3%            13,224,000 

               รวม       2,935                                                                106,824,000 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การตรวจวิเคราะหแบบรายการ

ภาษีรถยนต (ภษ.01-12) 

และงบเดือน(ภษ.01-42) 

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-01-002-005 

การแกไขครั้งที่ : - 

วันที่เริ่มใช : 29 กันยายน 2554 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :    14 จาก 20 

 
 

 

1. ความหมาย ภษ.01-42 ภษ.01-12 

2 .ความสัมพันธ 

งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42)

ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ งบวัตถุดิบและงบการผลิต 

งบวัตถุดิบ  แสดงใหเห็นวา ณ.เดอืนนั้น บริษัทฯรถยนตใชวัตถุดิบอะไรบางมาผลิตสินคา ประเภท

รถยนต ดังเชนตัวอยางใชวัตถุดิบหลัก 2 ชนิดคือ Engine และ Fuel Tank จํานวนอยางละ 4,522 หนวย 

เพื่อผลิตสินคารถยนต 

งบการผลิต แสดงใหเห็นวา ณ เดือนนั้น บริษัทฯรถยนตใชวัตถุดิบอะไรบางมาผลิตสินคา ประเภท

รถยนต ยี่หอ รุน อะไรบาง ดังเชนตัวอยางผลิตรถยนต รุน A และ B จํานวนการผลิต 633 และ 1,137 คัน 

ตามลําดับ รวมแลวผลิตได 4,922 คัน ซึ่งสอดคลองกับงบวัตถุดิบใชไป 4,922 ชิ้น ในอัตราสวนรถยนต

ผลิตไดตอวัตถุดิบที่ใช 1:1 นอกจากนี้งบการผลิตยังแสดงใหเห็นถึงการจําหนายของการนํารถยนตออก

จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อจําหนายในประเทศและและสงออกไปตางประเทศ หรือนําไปสถานแสดงรถยนต

เพื่อขาย ดังตัวอยางมกีารจําหนายในประเทศ สําหรับรถยนต รุน A จํานวน 521 คันและรถยนต รุน B 

จํานวน 1,102 คัน รวมแลว 2,935 คัน ซ่ึงจะตองไปชําระภาษีสรรพสามิต รถยนต ภายในวันที่ 15 ของ

เดือนถัดไป ก็จะไปปรากฏในแบบรายงาน (ภษ.01-12) ซ่ึงความสัมพันธระหวาง ภษ.01-42 ในสวนของงบ

วัตถุดิบใชในการผลิตและงบการผลิตรถยนตที่ผลิตไดเปนไปตามลูกศร      และในสวนของงบเดือน     

ภษ.01-42 (งบการผลิต) การจําหนายในประเทศกับแบบรายการภาษี (ภษ.01-12) เปนไปตามลูกศร   

6. เอกสารอางอิง 

 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

 6.2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 

 6.3 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 

 6.4 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

 6.5 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 6.6 พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546 

 6.7 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต 
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 6.8 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีสรรพสามิต 

 6.9 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี และชําระภาษีผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต (ฉบับที่ 3) 

 6.10 ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการปฏิบัติของเจาพนักงานสรรพสามิตในการรับชําระ

ภาษีผานเครือขายอินเตอรเน็ต พ.ศ. 2546 

7. แบบฟอรมที่ใช 

 7.1 แบบรายการภาษีสรรพสามิต  (ภษ. 01-12) 

 7.2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนายและยอดคงเหลือสินคา(ภษ.01-42) 

 7.3  แบบแจงราคาขาย (ภษ. 01-44) 

8. เอกสารบันทึก 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.   แบบรายการภาษี

สรรพสามิต   

(ภษ. 01-12) 

 

ฝายจัดเก็บภาษี ฝายจัดเก็บภาษ ี 5 ป เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

2.  งบเดือนแสดงรายการ

เกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต 

การจําหนายและยอดคงเหลือ

สินคา (ภษ. 01-42) 

ฝายจัดเก็บภาษี ฝายจัดเก็บภาษ ี 5 ป จัดเก็บแนบกบั

แบบรายการ 

ภาษีฯ 

(ภษ.01-12)  

3. แบบแจงราคาขาย         

(ภษ. 01-44) 

ฝายจัดเก็บภาษี ฝายจัดเก็บภาษ ี 5 ป เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

4. ใบเสร็จรับเงิน ฝายจัดเก็บภาษี ฝายจัดเก็บภาษ ี 10 ป เรียงตามวันที่ 

เลขที่ใบเสร็จฯ 
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9. อัตราภาษีสินคา 

รายการ 
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต อัตราภาษีฯ ที่เก็บปจจุบัน 

ตามมูลคา 

(รอยละ) 

ตามปริมาณ 

(บาท) 

ตามมูลคา 

(รอยละ) 

ตามปริมาณ 

(บาท) 

ตอนที่ 5. รถยนต 

       05.01 รถยนตนั่ง 

              (1) รถยนตนั่ง  

                   (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 cc. และมีกําลัง

เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)                  

                  (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 cc. แตไมเกิน 2,500 cc. 

และมีกําลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)  

                  (1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 cc. แตไมเกิน 3,000 cc 

และมีกําลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP) 

                  (1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 cc. หรือมีกําลังเครื่องยนต

เกิน 220 แรงมา (HP)     

            (2) รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ซึ่งมี

คุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

                  (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 cc.  

                  (2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 cc.  

            (3) รถยนตนั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด                   

                 (3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 cc.  

                 (3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 cc.  

            (4) รถยนตนั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ

กําหนด ที่ผลิตจากรถยนตกระบะหรือแชสซีสและกระจกบังลมหนา (Chassis With 

Windshield) ของรถยนตกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนตกระบะ 

                (4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผูประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด  

                     (4.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 cc. 

                     (4.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 cc.  

               (4.2) ที่ดัดแปลงโดยผูดัดแปลง ตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 

144 เบญจ   

05.02 รถยนตโดยสารที่มีที่นัง่ไมเกิน 10 คน  

             (1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 cc. และมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 

220 แรงมา (HP)  

            (2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 cc. แตไมเกิน 2,500 cc. และมี
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อัตราภาษี ตาม (1) รถยนตนั่ง 

(1.1) ถึง (1.4) 
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กําลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP) 

            (3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 cc. แตไมเกิน 3,000 cc. และมี

กําลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)  

 

           (4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 cc. หรือมีกําลังเคร่ืองยนตเกิน 220 

แรงมา (HP) 

ประเภทที่ 05.01 - 05.02 รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน 

 (1) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ซึ่งใชเปนรถพยาบาล 

หรือองคการสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และจํานวนที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

 (2) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ประเภทประหยัด

พลังงาน 

                    (2.1) แบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา (Hybrid Electric 

Vehicle) 
                            (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 cc. 

                            (2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 cc. 

(2.2) แบบพลังงานไฟฟา (Electric Powered Vehicle) 

(2.3) แบบเซลลเชื้อเพลิง (Full Cell Powered  Vehicle) 

(2.4) รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 

                (2.4.1) เครื่องยนตเบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 

1,300 cc. 

                (2.4.2) เครื่องยนตเบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 

1,400 cc. 
           (3) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ประเภทใช 
เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 cc.  

(3.1) ที่สามารถใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเปนสวนผสมกับน้ํามัน

เชื้อเพลิงไมนอยกวา รอยละ 20 เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได 

(3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,000 cc และมีกําลัง

เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงทา (HP)  

(3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 cc แตไมเกิน 

2,500 CCและมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงทา (HP)  

(3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 cc แตไมเกิน 

3,000 CCและมีกําลัง เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงทา (HP)  

(3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 cc หรือมีกําลัง

เคร่ืองยนตเกิน 220 แรงทา (HP)  

(3.2) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติได 
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ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 เปนตนไป 
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(3.3) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอยกวารอยละ 85 

เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได 

(3.3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต 1,780 cc แตไมเกิน

2,000 CCและมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงทา (HP)  

(3.3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 cc แตไมเกิน 

2,500 CCและมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงทา (HP)  

(3.3.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 cc แตไมเกิน 

3,000 CCและมีกําลัง เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงทา (HP)  

(4) รถยนตนั่งสามลอ และรถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเคร่ืองยนตของ

รถจักรยานยนต ขนาดไมเกิน 250 cc.  

(4.1) รถยนตนั่งสามลอ 

(4.2) รถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเครื่องยนตของรถจักรยานยนต 

ขนาดไมเกิน 250 cc.  

05.90 (1) รถยนตกระบะที่ออกแบบ สําหรับใหมีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก      

ไมเกิน 4,000 กิโลกรัม 

(1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 cc.  

(1.1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประกาศกําหนด 

(1.1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกจาก (1.1.1)  

(1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 cc. 
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