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1. วัตถุประสงค 

 

  1. เพื่อแสดงขั้นตอนและเปนแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับชําระภาษี

เครื่องปรับอากาศ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา   

  2. เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ใหกับบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีสนใจการ

ปฏิบัติงานเร่ืองดังกลาว 
 

2. ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมวิธีการ หลักเกณฑ และขั้นตอนการรับชําระภาษีเคร่ืองปรับอากาศ 

ท้ัง กรณีผลิตในราชอาณาจักรโดยชําระภาษีกอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม และกรณีนําเขา

มาในราชอาณาจักร 

 

3. คําจํากัดความ 

 เครื่องไฟฟา หมายความวา ผลิตภัณฑซ่ึงใชพลังงานไฟฟา และใหรวมถึงส่ิงที่ใช 

ประกอบกับไฟฟา หรือเก่ียวกับไฟฟาดวย  
 เครื่องปรับอากาศ หมายความวา สินคาประเภทที่ 03.01 เคร่ืองปรับอากาศที่

ประกอบดวย   พัดลมขับดวยมอเตอรและมีสวนที่ใชสําหรับเปล่ียนอุณหภูมิไมวาจะมีสวนท่ีใช

ควบคุมความช้ืนดวยหรือไมก็ตาม ที่มีขนาดความเย็น ไมเกิน 72,000 บีทียู 

ผูประกอบอุตสาหกรรม หมายความวา เจาของหรือผูจัดการบุคคลอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม 

ผูนําเขา หมายความวา ผูนําของเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 แสตมปสรรพสามิต หมายความวา แสตมปท่ีรัฐบาลทําหรือจัดทําใหมีขึ้นเพ่ือใชใน

การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527         

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  หมายความวา  ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือเจาของคลังสินคา
ทัณฑบน 
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 ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี หมายความวา การเกิดขึ้นซ่ึงภาระหรือหนาที่ใน

การเสียภาษีซ่ึงเกิดขึ้นในกรณี ดังตอไปน้ี  

  (1) กรณีสินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี

เกิดขึ้นในเวลาท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  เวนแต เปนการนําไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑ

บน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมสงออก 

และถานําสินคาดังกลาวไปใชในโรงอุตสาหกรรมก็ใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากโรง

อุตสาหกรรม 
  (2) กรณีสินคาอยูในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมาย

วาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมสงออก ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น

ในเวลาท่ีนําสินคาออกจากสถานท่ีดังกลาว  เวนแต  นํากลับคืนไปไวในโรงอุตสาหกรรม หรือไป

เก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร 

เขตอุตสาหกรรมสงออก อีกแหงหน่ึง ถานําสินคาดังกลาวไปใชในสถานท่ีดังกลาวขางตนแลวแต

กรณี  ใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากสถานที่ดังกลาว 
(3) กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน

เกิดขึ้นกอนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากรเขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมสงออก ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับ

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 กรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล การ

บริหารงานและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหครอบคลุมและถูกตอง สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีหนาที่รับชําระภาษีและจายแสตมป 
 เจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหรือแบบ

รายการภาษี และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการรับชําระภาษีในแตละกรณี รับชําระเงินคาภาษี 

พรอมออกใบเสร็จรับเงินและจายแสตมปสรรพสามิตใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม  
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 เจาพนักงานศุลกากร (กรณีนําเขามาในราชอาณาจักร)  มีหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารท่ีเก่ียวของกับการรับชําระภาษี  รับชําระเงินคาภาษี พรอมออกใบเสร็จรับเงินคา

ภาษีใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม 
 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

5.1 กรณีผลิตในราชอาณาจักรและชําระภาษีกอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม 
 5.1.1 ผูประกอบการอุตสาหกรรมย่ืนแบบรายการชําระภาษีสรรพสามิต     

ภษ.01-12  และแบบขอเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับเครื่องปรับอากาศที่ชําระภาษีแลว      

ภษ.01-14/1 พรอมกับเงินคาภาษีกอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน 

และชําระภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือพ้ืนท่ีสาขาที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน

ต้ังอยู 

  5.1.2 เจาพนักงานสรรพสามิต  ตรวจสอบรายการตาง ๆ ในแบบรายการภาษี

และเอกสารแนบประกอบ  ดังน้ี 
  - ช่ือผูเสียภาษี  เลขทะเบียนสรรพสามิต  สถานที่ต้ัง ครบถวนหรือไม 
                       - ตรวจสอบการย่ืนแบบรายการภาษีภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม 
                       - ตรวจสอบรายการท่ี ประเภทที่  ชื่อสินคา  ใหตรงกับที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
     - ตรวจสอบชนิด ขนาด ปริมาณสินคาที่เสียภาษี ราคาสินคาตอหนวย 

มูลคาสินคา  
        - ตรวจสอบการใชอัตราภาษีท้ังตามมูลคาและตามปริมาณท่ีใชบังคับ ณ 

วันที่ความรับผิดในอันเสียภาษีเกิดขึ้น 
  - ตรวจสอบการการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
  - ตรวจสอบการใชสิทธิหักลดหยอนภาษี (ถามี) 
  - ตรวจสอบคํานวณมูลคาสินคารวมภาษีสรรพสามิต 
  - ตรวจสอบการชําระเบ้ียปรับ (ถามี) 
  - ตรวจสอบการชําระเงินเพ่ิม (ถามี) 
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  - ตรวจสอบการคํานวณมูลคาสินคารวมภาษีสรรพสามิต เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม 
  - ตรวจสอบการคํานวณภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ10 

ของภาษีสรรพสามิตทั้งส้ิน 
  - ตรวจสอบการคํานวณจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระท้ังส้ิน และจํานวนเงิน

ท่ีเปนตัวอักษร 
     - ตรวจสอบการลงช่ือ และวัน เดือน ป ที่ชําระภาษี  

 5.1.3  เจาพนักงานสรรพสามิตลงทะเบียนรับแบบรายการภาษี    
 5.1.4  เจาพนักงานสรรพสามิตรับชําระภาษี  และออกใบเสร็จรับเงินตาม

ระบบงานรายได 
 5.1.5  เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการภาษี

ใหถูกตองตรงกันและลงนามในใบเสร็จรับเงิน สงใหผูประกอบการอุตสาหกรรม 
 5.1.6  เจาพนักงานสรรพสามิตจายแสตมปเคร่ืองปรับอากาศ ตามจํานวนท่ีรับ

ชําระภาษีใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม 
 5.1.7  ผูประกอบการอุตสาหกรรมลงบัญชีประจําวันแสดงการรับ-จาย (แบบท่ี 1) 

และงบเดือนรับ-จาย (แบบที่ 2)  

 5.1.8  เจาพนักงานสรรพสามิตจัดทําบัญชีแบบ ส.ส.0 และ บัญชีแบบ ส.ส.2 
 

 5.2 กรณีนําเขามาในราชอาณาจักร 
 5.2.1  ผูนําเขา ย่ืนแบบรายการชําระภาษีสรรพสามิต ภษ. 01-12 ใบขน

สินคาขาเขา (กศก.99/1) และเอกสารการชําระภาษีตามท่ีกรมศุลกากรกําหนด ตอเจาพนักงาน

ศุลกากร ณ ดานศุลกากรท่ีนําเขาหรือคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่จะนําเขา 

แลวแตกรณี 

 5.2.2  ผูนําเขาชําระภาษีตอเจาพนักงานศุลกากรแลวใหย่ืนแบบขอเบิก

แสตมปสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ  ท่ีชําระภาษีแลว ภษ.01-14/1 สําเนาใบขนสินคา

ขาเขา (กศก.99/1) และตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาภาษีสรรพสามิตพรอมสําเนา 1 ชุด ย่ืนเพ่ือขอ
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เบิกแสตมป ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือพ้ืนที่สาขาท่ีดานศุลกากรหรือคลังสินคาทัณฑบน

น้ันต้ังอยูแลวแตกรณี 
 5.2.3 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแบบขอเบิกแสตมปฯ และเอกสาร

ประกอบทั้งหมดใหถูกตอง ครบถวน 

 5.2.4 เจาพนักงานสรรพสามิตจายแสตมปเครื่องปรับอากาศ ตามจํานวนท่ี

ผูประกอบการอุตสาหกรรมขอเบิก 
 5.2.5 ผูนําเขาลงงบเดือนรับ-จาย (แบบที่ 2) 
 5.2.6 เจาพนักงานสรรพสามิตลงบัญชีแบบ ส.ส.03-01 และบัญชีแบบ    

ส.ส.2/40 
 

 5.3 กรณีเบิกแสตมปลวงหนา 
 5.3.1 ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา ย่ืนหนังสือขออนุญาตขอเบิก

แสตมปสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศลวงหนา และแบบขอเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับ

เครื่องปรับอากาศลวงหนา ภษ.01-14/2 ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือพ้ืนท่ีสาขาที่โรงงาน

อุตสาหกรรมหรือดานศุลกากรท่ีนําเขาต้ังอยู 

  5.3.2 เจาพนักงานสรรพสามิต พิจารณาเงินภาษีไมเกินคาเฉล่ียตอเดือน    

(6 เดือนท่ีลวงมาแลว) และเสนอใหสรรพสามิตพ้ืนท่ี หรือพื้นที่สาขา พิจารณาอนุญาต 
 5.3.3 แจงผลการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทราบและ

มาทําสัญญาการเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับเครื่องปรับอากาศลวงหนา 
 5.3.4 ผูประกอบการอุตสาหกรรมย่ืนสัญญาคํ้าประกันของธนาคารเปนจํานวนเงิน

คุมคาภาษีสรรพสามิต และทําสัญญาการเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศลวงหนา 
หมายเหตุ   1. สัญญาจะทําคร้ังเดียว คร้ังตอไปสามารถเบิกแสตมปลวงหนาตามวงเงินที่เหลือ  
        เม่ือไดรับชําระภาษีแลว 
 2. พิจารณาอนุญาตทําสัญญาฯ ใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ 
 
 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก 16

 

 

5.4 กรณีเบิกแสตมปลวงหนาวางหลักประกัน 

 5.4.1 ผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาย่ืนแบบขอเบิกแสตมปสรรพสามิต
สําหรับเครื่องปรับอากาศลวงหนา ภษ.01-14/2 และวางหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรขององคการรัฐบาล หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร โฉนดที่ดิน หรือวางหลักทรัพย หรือ

หลักประกันอ่ืนที่อธิบดีเห็นชอบ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีสาขาที่โรงงานอุตสาหกรรม

หรือดานศุลกากรท่ีนําเขาต้ังอยู 

 5.4.2 ทําสัญญาการเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับเครื่องปรับอากาศ

ลวงหนา 
 5.4.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจายแสตมปเครื่องปรับอากาศ (ไมเกินวงเงิน  

ในสัญญา) 
  5.4.4 ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศย่ืนแบบรายการชําระภาษี

สรรพสามิต ภษ.01-12  และชําระภาษี  กอนนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา
ทัณฑบน ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือพ้ืนที่สาขาท่ีโรงงานอุตสาหกรรมหรือดานศุลกากรท่ี

นําเขาต้ังอยู 

  5.4.5 เจาพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบรายการตาง ๆ ในแบบรายการภาษี

และเอกสารแนบประกอบ ตามขอ 5.1.2 และเอกสารอ่ืน ๆ ใหครบถวน ถูกตอง 

 5.4.6  ลงทะเบียนรับแบบรายการภาษี    
 5.4.7 รับชําระภาษี และออกใบเสร็จรับเงินตามระบบงานรายได 
 5.4.8 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการภาษีใหถูกตองตรงกันและ    

ลงนามในใบเสร็จรับเงิน สงใหผูประกอบการอุตสาหกรรม 
 5.4.9 เจาพนักงานสรรพสามิตลงบัญชีแบบ ส.ส. 03-01 และบัญชีแบบ 2/40 
 5.4.10 ผูประกอบการอุตสาหกรรมลงบัญชีประจําวันแสดงการรับ-จาย 

(แบบท่ี 1) ลงงบเดือนรับ-จาย (แบบท่ี 2) 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  7  จาก 16

 

 

 5.5 กรณีผูประกอบการอุตสาหกรรม/ผูนําเขาเบิกแสตมปลวงหนาวาง

หลักประกันแลวรับแสตมป 

 5.5.1 ผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาย่ืนแบบขอเบิกแสตมปสรรพสามิต
สําหรับเครื่องปรับอากาศลวงหนา ภษ.01-14/2 และวางหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรขององคการรัฐบาล หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร โฉนดที่ดิน หรือวางหลักทรัพย หรือ

หลักประกันอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพสามิตเห็นชอบ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือพ้ืนท่ีสาขาที่   

โรงอุตสาหกรรมหรือดานศุลกากรท่ีนําเขาต้ังอยู 

 5.5.2 ทําสัญญาการเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับเครื่องปรับอากาศ

ลวงหนา 
 5.5.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจายแสตมปเครื่องปรับอากาศ (ไมเกินวงเงิน  

ในสัญญา) 
  5.5.4 ผูประกอบการอุตสาหกรรมชําระภาษีสรรพสามิต ณ ดานศุลกากรที่ขนออก 

 5.5.5 เจาพนักงานสรรพสามิตลงบัญชีแบบ ส.ส. 03-01 และบัญชีแบบ 2/40 
 5.5.6 ผูประกอบการอุตสาหกรรมลงงบเดือนรับ-จาย (แบบที่ 2) 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  8  จาก 16

 

 

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต

ย่ืนแบบรายการภาษี

ภษ.01-12

และแบบขอเบิกแสตมปฯ

ภษ.01-14/1

ตรวจสอบแบบ

ภษ.04-22

ภษ.01-14/1

ไมถูกตอง

แผนผังขั้นตอนการรับชําระภาษีเครื่องปรับอากาศ กรณีผลิตในราชอาณาจักร

และชําระภาษีกอนนําออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

(ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที)

ลงทะเบียนรับแบบ

รายการภาษี

รับชําระภาษีและ

ออกใบเสร็จรับเงิน
รับใบเสร็จรับเงิน

จายแสตมป

เคร่ืองปรับอากาศ

แสตมป

เคร่ืองปรับอากาศ

ลงบัญชีประจําวัน

แสดงการรับ-จาย (แบบท่ี 1)

และงบเดือน (แบบท่ี 2)

จัดทําบัญชีแบบ ส.ส.0 

และบัญชีแบบ ส.ส.2

เก็บสําเนาเอกสาร

ถูกตอง

 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  9  จาก 16

 

 

ผูนําเขา เจาพนักงานสรรพสามิต

ย่ืนแบบรายการภาษี

ภษ.01-12

ใบขนสินคาขาเขา (กศก.99/1)

เอกสารการชําระภาษี

ที่ศุลกากรกําหนด

ตรวจสอบเอกสาร

แผนผังข้ันตอนการรับชําระภาษีเครื่องปรับอากาศ กรณีนําเขามาในราชอาณาจักร

(ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที)

ลงงบเดือนรับ-จาย

 (แบบท่ี 2)

จัดทําบัญชีแบบ ส.ส.03-01 

และบัญชีแบบ ส.ส.2/40

เก็บสําเนาเอกสาร

เจาพนักงานศุลกากร

รับชําระภาษีและ

ออกใบเสร็จรับเงิน

รับใบเสร็จรับเงิน

สําเนาใบขนสินคาขาเขา

(กศก.99/1)

แบบขอเบิกแสตมปฯ

ภษ.01-14/1

ตรวจสอบเอกสาร

จายแสตมป

เคร่ืองปรับอากาศ

แสตมป

เคร่ืองปรับอากาศ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

 

 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  10  จาก 16

 

 

ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา เจาพนักงานสรรพสามิต

ย่ืนหนังสือขออนุญาตฯ

แบบขอเบิกแสตมปฯ ลวงหนา

ภษ.01-14/2

แผนผังขั้นตอนกรณีเบิกแสตมปเคร่ืองปรับอากาศลวงหนา

(ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที)

แจงผลการพิจารณา

อนุญาต

ตรวจสอบเอกสาร

และพิจารณาเงินคาภาษีฯ

เสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ี

เพื่อพิจารณาอนุญาต

รับแจงผลการพิจารณา

อนุญาต

สัญญาคํ้าประกัน

ของธนาคาร

ทําสัญญาการเบิกแสตมปฯ

ลวงหนา

สัญญาค้ําประกัน

ของธนาคาร

เก็บเอกสาร

ไมถูกตอง

ถูกตอง

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  11  จาก 16

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  12  จาก 16

 

 

ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา เจาพนักงานสรรพสามิต

ย่ืนแบบขอเบิกแสตมปฯ ลวงหนา

ภษ.01-14/2

และวางหลักประกัน

แผนผังขั้นตอนกรณีผูประกอบการอุตสาหกรรม/ผูนําเขา
เบิกแสตมปลวงหนาวางหลักประกันแลวรับแสตมป

(ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที)

ตรวจสอบเอกสาร

และหลักประกัน

ทําสัญญาการเบิกแสตมปฯ

ลวงหนา

จายแสตมป

เคร่ืองปรับอากาศ

ลงงบเดือน รับ-จาย

(แบบที่ 2)

รับแสตมป

เคร่ืองปรับอากาศ

ชําระภาษีที่

ดานศุลกากรขาออก

จัดทําบัญชีแบบ ส.ส.03-01 

และบัญชีแบบ ส.ส.2/40

เก็บสําเนาเอกสาร

 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีเครือ่งปรับอากาศ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-005

การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เริ่มใช: 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  13  จาก 16

 

 

6. เอกสารอางอิง 
  6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

  6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
 6.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง คําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเก่ียวกับ

เครื่องปรับอากาศ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

6.4 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 วาดวยวิธีการในการใชแสตมปสรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดง

การเสียภาษีเพ่ือใหปรากฏวาไดเสียภาษีแลว ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

   6.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2547)   ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 วาดวยชนิดและลักษณะแสตมปสรรพสามิต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

    6.6 ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุมการใชและปดแสตมปสรรพสามิต

สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
7.1 แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. 01-12) 

7.2 แบบขอเบิกแสตมปสรรพสามิต (ภษ.01-14/1) 

7.3 แบบขอเบิกแสตมปสรรพสามิตลวงหนา  (ภษ.01-14/2) 
7.4 สัญญาการเบิกแสตมปสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศลวงหนา 
7.5 บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายแสตมปสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ (แบบท่ี 1) 

7.6 งบเดือนแสดงการรับ-จายแสตมปสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ (แบบที่ 2) 
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8. เอกสารบันทึก 

 

 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบรายการภาษี

สรรพสามิต   
แบบ ภษ.01-12 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

2. แบบขอเบิกแสตมป

สรรพสามิตสําหรับ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีชําระ

ภาษีสรรพสามิตแลว  

(ภษ.01-14/1) 
 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

3. แบบขอเบิกแสตมป

สรรพสามิตสําหรับ

เคร่ืองปรับอากาศลวงหนา   
(ภษ.01-14/2) 
 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

4. ใบเสร็จรับเงิน ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

10 ป เรียงตามวันที่ 

เลขท่ีใบเสร็จฯ 
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9. การคํานวณภาษี 
     9.1 การคํานวณภาษีกรณีผลิตในราชอาณาจักร 

การคํานวณภาษีสรรพสามิตแบบรวมใน 

ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี 

= ((ตนทุน + กําไร) + ภาษีสส. + อัตราภาษีเพ่ือมหาดไทย) x อัตราภาษี 

= (ตนทุน + กําไร) x อัตราภาษี 

1-(1.1x อัตราภาษี) 

ตัวอยางการคํานวณภาษี 

บริษัท XYZ จํากัด จําหนายเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 เคร่ือง ราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิต และภาษีเพ่ือกระทรวงมหาดไทย) เครื่องละ 5,000 บาท อัตรา

ภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 15 
วิธีการคํานวณ 

ภาษีสรรพสามิต =  มูลคา x อัตราภาษี 

=  (10 x 5,000) x (15/100) 
=  7,500 บาท 

จะตองชําระภาษีสรรพสามิต = 7,500 บาท   พรอมดวยภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือ
กระทรวงมหาดไทยรอยละ 10   ของคาภาษี = 750 บาท รวมภาษีตองชําระ = 8,250 บาท 

การคํานวณภาษีแบบแยกนอก 

ภาษีสรรพสามิต =  ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี 

                                                 1-(1.1x อัตราภาษี) 

ตัวอยางการคํานวณภาษี  

บริษัท XYZ จํากัด จําหนายเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 10 เครื่อง ราคาตนทุน+กําไร

ท่ียังไมไดรวมภาษีสรรพสามิต เครื่องละ 5,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 15 

ภาษีสรรพสามิต  =  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี 

     1-(1.1 x อัตราภาษี) 
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=  (10 x 5,000) x 0.15 

 1-(1.1x (15/100)) 

=   8,982 บาท 

จะตองชําระภาษีสรรพสามิต = 8,982 บาท พรอมดวยภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย

รอยละ 10 ของคาภาษี  = 898.2 บาท รวมภาษีตองชําระ  = 9,880.2 บาท 

 

  9.2 การคํานวณภาษีในกรณีที่นําเขามาในราชอาณาจักร  

ใหผูนําเขาย่ืนแบบรายการภาษีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีในเวลาที 

ออกใบขนสินคาใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

ภาษีสรรพสามิต   = ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิม ) x อัตราภาษี 

                                    1-(1.1x อัตราภาษี) 
ตัวอยางการคํานวณภาษี  

บริษัท ABC จํากัด นําเขาเครื่องปรับอากาศจํานวน 100 เคร่ือง ราคา ซี.ไอ.เอฟ 450,000 

บาท (คือ ราคาสินคา       + คาขนสง + คาประกันภัย) อากรขาเขา 10,000 บาท อากรพิเศษ 

20,000 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคา           รอยละ 15 

วิธีการคํานวณ 

            ภาษีสรรพสามิต =   (450,000 + 10,000+ 20,000) x 15 / 100 

                                                            1-(1.1x (15/100)) 

                                         =  72,000 / 0.835 

                                         =  86,227.54บาท 

      จะตองชําระภาษีสรรพสามิต   =  86,227.54 พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพ่ือกระทรวงมหาดไทย

รอยละ 10  ของคาภาษี   = 8,622.75 บาท  

            รวมภาษีตองชําระ      =     94,850.29 บาท 
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