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1. วัตถุประสงค 

 

  1. เพื่อแสดงขั้นตอนและเปนแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับชําระภาษี

สินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมขอชําระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออก

จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน (สินคาเคร่ืองด่ืมที่ไดจากเครื่องขาย

เคร่ืองด่ืม โคมไฟฟา แกวเลดคริสตัล รถยนต นํ้าหอมและหัวนํ้าหอม พรม รถจักรยานยนต 

แบตเตอรี่) ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา   

  2. เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ใหกับบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีสนใจการ

ปฏิบัติงานเร่ืองดังกลาว 
 

2. ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมวิธีการ หลักเกณฑ และขั้นตอนการรับชําระภาษีสินคาท่ีผูประกอบ

อุตสาหกรรมขอชําระภาษีภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม

หรือคลังสินคาทัณฑบน โดยมีหลักประกัน  

 สินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก

เดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน โดยมีหลักประกันได ไดแก 
1.  เครื่องด่ืมที่ทําหรือบรรจุไดจากเครื่องขายเคร่ืองด่ืม 
2.  เครื่องไฟฟา นอกจากเครื่องปรับอากาศ(โคมไฟฟา) 

 3.. แกวและเครื่องแกว 
 4.  รถยนต 
 5.  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเครื่องสําอาง 
 6.  พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ 
 7.  รถจักรยานยนต 
 8.  แบตเตอรี่ 

  



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  2  จาก 12

 

 
 

3. คําจํากัดความ 

 โรงอุตสาหกรรม หมายความวา สถานท่ีที่ใชในการผลิตสินคา รวมตลอดท้ังบริเวณ

แหงสถานที่น้ัน และใหหมายความรวมถึงเครื่องขายเคร่ืองด่ืมดวย 

ผูประกอบอุตสาหกรรม หมายความวา เจาของหรือผูจัดการบุคคลอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
 คลังสินคาทัณฑบน หมายความวา สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่อธิบดีอนุญาต

ใหใชเปนที่เก็บสินคาไดโดยยังไมตองเสียภาษี 
เจาของคลังสินคาทัณฑบน หมายความรวมถึงผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของคลังสินคาทัณฑบน 
 เครื่องด่ืม หมายความวา ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเครื่องด่ืมไดโดยไมตองเจือปน 

และไมมีแอลกอฮอลโดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม  อันบรรจุใน

ภาชนะ และผนึกไว เชน นํ้าแร นํ้าหวาน นํ้าผลไม นํ้าพืชผัก และนํ้าโซดา เปนตน และให

หมายความรวมถึง เคร่ืองด่ืมที่ทําหรือบรรจุ หรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืม ไมวาจะขายดวยวิธีใด 
แมจะไมไดบรรจุภาชนะ และผนึกไวแตไมรวมถึง 
  (1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 
  (2)  ถากล่ันหรือนํ้ากรองสําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
  (3)  เครื่องด่ืมซ่ึงผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิไดมี

กาซคารบอนไดออกไซตอยูดวย ทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเคร่ืองเคมี 
  (4)  นํ้านมจืด นํ้านมอ่ืน ๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม  ท้ังน้ี ตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร 
  (5)  เครื่องด่ืมที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุกเบกษา 
 แกวและเครื่องแกว  หมายความวา  ส่ิงของและเครื่องใชท่ีทําดวยแกว 

 แกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอ่ืนๆ หมายความวา แกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัล

อ่ืนๆ  ชนิดที่ใชบนโตะอาหารในครัว ในหองนํ้า ในสํานักงานใหตกแตงภายในหรือเพ่ือวัตถุประสงค

ท่ีคลายกัน และลูกปด ไขมุกเทียมรัตนชาติเทียม หรือก่ึงรัตนชาติเทียม และแกวทําเปนของ ขนาด
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เล็กท่ีคลายกันและทําดวยของดังกลาว นอกจากเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม ลูกตาแกว 

นอกจากท่ีเปนอวัยวะเทียม รูปปนขนาดเล็กและเคร่ืองประดับอ่ืนๆ ทําดวยแกวที่ทําเปนรูปโดยใช

ตะเกียงฟู นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณท่ีเปนของเทียมลูกกลมขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนยกลาง
ไมเกิน 1 มิลลิเมตร 
 รถยนต หมายความวา รถที่มีลอต้ังแตสามลอ และเดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา 

หรือพลังงานอื่น แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหนึ่งลอ และ

รถยนต ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 รถยนตน่ัง หมายความวา รถเกงหรือรถยนตท่ีออกแบบสําหรับเพ่ือใชสําหรับน่ัง

เปนปกติวิสัย และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน รถยนตท่ีมีหลังคา

ติดตอเปนเน้ือเดียวกันในลักษณะถาวร ดานขางและหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและ

มีที่น่ัง ทั้งน้ีไมวาจะมีที่น่ังเทาใด 
 รถยนตโดยสาร หมายความวา รถตูหรือรถยนตที่ออกแบบเพ่ือใชขนสงคนโดยสาร

จํานวนมาก รวมท้ังรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน 
 รถยนตกระบะ หมายความวา รถยนตท่ีมีท่ีน่ังดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับ

และตอนหลังเปนกระบะบรรทุก ซ่ึงเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา 
 ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง หมายความวา นํ้าหอมและหัวนํ้าหอม แต

ไมรวมถึงนํ้าหอมและหัวนํ้าหอมซ่ึงเปนผลิตภัณฑพ้ืนเมือง 
 สินคาอ่ืนๆ หมายความวา 

(1) พรมหรือส่ิงทอปูพ้ืนที่ทําดวยขนสัตว 
 (2) รถจักรยานยนต 
       1) ชนิดเครื่องยนต 2 จังหวะ 

      2) ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ 

 (3) แบตเตอรี่ 
 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 
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 ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  หมายความวา  ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือเจาของคลังสินคา
ทัณฑบน 

 ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี หมายความวา การเกิดขึ้นซ่ึงภาระ หรือ

หนาที่ในการเสียภาษี ซ่ึงเกิดขึ้นในกรณี  ดังตอไปน้ี 

  (1) กรณีสินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี

เกิดขึ้นในเวลาท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  เวนแต เปนการนําไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑ

บน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมสงออก 

และถานําสินคาดังกลาวไปใชในโรงอุตสาหกรรมก็ให ถือวาเปนการนําสินคาออกจาก              

โรงอุตสาหกรรม 
  (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 สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารงานและการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตใหครอบคลุมและถูกตอง 
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 เจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหรือแบบขอชําระภาษี และ

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับชําระภาษีในแตละกรณี รับชําระเงินคาภาษี พรอมออก

ใบเสร็จรับเงินใหกับผูประกอบการ 
 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 หากผูประกอบอุตสาหกรรมรายใดมีความประสงคจะย่ืนแบบรายการภาษีพรอมกับ

ชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา

ทัณฑบน โดยมีหลักประกัน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 
5.1 วางหลักประกันคาภาษี 

 5.1.1 ผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนแบบหนังสือสัญญาวางประกันคาภาษี       

ภษ.04-22  ใหสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมต้ังอยู  

 5.1.2 วางหลักประกันเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององคการรัฐบาล 

หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร โฉนดท่ีดิน หรือวางหลักทรัพย หรือหลักประกันอ่ืนที่อธิบดีเห็นชอบ

เปนประกันคาภาษีสําหรับสินคาท่ีจะนําออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน ในการ

กําหนดวงเงินประกันคาภาษี ใหคิดเฉล่ียจากยอดคาภาษีในระยะ 6 เดือนท่ีลวงมาแลว ในกรณีที่
ไมเคยนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม ใหพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดวงเงินประกันคาภาษีได

ตามความเหมาะสม และเม่ือครบ 6 เดือนแลว ใหใชหลักเกณฑดังกลาว ซ่ึงกรมสรรพสามิต

กําหนดวงเงินประกันคาภาษีสินคาบางประเภทไว  ดังน้ี 
 

สินคา 
วงเงินประกันคาภาษีจํานวนรอยละ 10 

ของยอด  คาภาษีเฉล่ีย ในระยะเวลา 6 

เดือน ที่ลวงมาแลว  แตไมเกิน 

เคร่ืองด่ืมที่ไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืม 300,000  บาท 

เคร่ืองไฟฟา (เครื่องปรับอากาศ,โคมไฟฟา,โคมระยา)            100,000  บาท 

แกวและเครื่องแกว 10,000  บาท 

รถยนต         1,000,000  บาท 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก 12

 

 

สินคา 
วงเงินประกันคาภาษีจํานวนรอยละ 10 

ของยอด  คาภาษีเฉล่ีย ในระยะเวลา 6 

เดือน ที่ลวงมาแลว  แตไมเกิน 

ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง 10,000   บาท 
รถจักรยานยนต(ชนิดเคร่ืองยนต2 จังหวะและ 

4 จังหวะ) 

           200,000   บาท 

พรมและส่ิงทอปูพ้ืน 10,000   บาท 
แบตเตอร่ี 10,000   บาท 

 กําหนดใหระยะประกันคาภาษีมีเวลา 1 ป นับแตวันอนุมัติ และอธิบดีมีอํานาจส่ัง
เปล่ียนแปลงวงเงินประกันคาภาษีไดตามที่เห็นสมควร 

 5.1.3  ตรวจสอบความถูกตองของแบบหนังสือสัญญาวางประกันคาภาษี และ

จํานวนเงินหลักประกัน 
 5.1.4 ออกหลักฐานการวางเงินหลักประกันคาภาษี  ถาวางหลักประกันเปน

เงินสดใหออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม  

5.2 ย่ืนคําขอชําระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือขออนุญาตเสียภาษี 

 5.2.1  ผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนแบบคําขอตามแบบ ภษ.01-15 ใหสรรพสามิต
พ้ืนท่ีที่โรงอุตสาหกรรมต้ังอยู  

 5.2.2  เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแบบ ภษ.01-15 ใหครบถวน ถูกตอง

และเสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ี เพื่อขออนุญาตใหเปนผูชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก

เดือนที่นําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 5.2.3  เจาพนักงานสรรพสามิตทําหนังสือแจงใหผูประกอบการทราบผลการ

อนุญาตใหสามารถเสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออกจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  7  จาก 12

 

 

 5.3  ย่ืนชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 

  ผูประกอบการที่ย่ืนคําขอไวในขอ 5.1 สามารถย่ืนชําระภาษีภายในวันที่ 15  ของ

เดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกันได

ภายในเวลาดังตอไปน้ี 
  - กอนความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษีภายในวันที่     

15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน 
 โดยมีขั้นตอนการรับชําระภาษีดังน้ี 

  5.3.1 ผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนแบบรายการภาษีสรรพสามิต ภษ.01-12 

และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ถามี 

  5.3.2 เจาพนักงานสรรพสามิต  ตรวจสอบรายการตาง ๆ ในแบบรายการภาษี

และเอกสารแนบประกอบ  ดังน้ี 
 
  - ช่ือผูเสียภาษี  เลขทะเบียนสรรพสามิต  สถานที่ต้ัง ครบถวนหรือไม 
                       - ตรวจสอบการย่ืนแบบรายการภาษีภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

หรือไม 
                       - ตรวจสอบรายการท่ี ประเภทที่  ชื่อสินคา  ใหตรงกับที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
     - ตรวจสอบชนิด ขนาด ปริมาณสินคาที่เสียภาษี ราคาสินคาตอหนวย 

มูลคาสินคา  
        - ตรวจสอบอัตราภาษีทั้งตามมูลคาและตามปริมาณท่ีใชบังคับ ณ วันท่ี

ความรับผิดในอันเสียภาษีเกิดขึ้น 
  - ตรวจสอบการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
  - ตรวจสอบการใชสิทธิหักลดหยอนภาษี (ถามี) 
  - ตรวจสอบการคํานวณมูลคาสินคารวมภาษีสรรพสามิต 
  - ตรวจสอบการชําระเบ้ียปรับ (ถามี) 
  - ตรวจสอบการชําระเงินเพ่ิม (ถามี) 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  8  จาก 12

 

 

  - ตรวจสอบการคํานวณมูลคาสินคารวมภาษีสรรพสามิต เบ้ียปรับ และ

เงินเพ่ิม 
  - ตรวจสอบการคํานวณภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 

10 ของภาษีสรรพสามิตทั้งส้ิน 
  - ตรวจสอบการคํานวณจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระท้ังส้ิน ทั้งจํานวนเงิน

ท่ีเปนตัวเลขและตัวอักษร 
     - ตรวจสอบการลงช่ือ และวัน เดือน ป ที่ชําระภาษี  

 5.3.3  ลงทะเบียนรับแบบรายการภาษี    
 5.3.4  รับชําระภาษี และออกใบเสร็จรับเงินตามระบบงานรายได 
 5.3.5  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการภาษีใหถูกตองตรงกันและ  

ลงนามในใบเสร็จรับเงิน 
 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  9  จาก 12

 

 

 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  10  จาก 12

 

 

6. เอกสารอางอิง 
  6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

  6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
  6.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง  กําหนดสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมอาจขอ

ชําระภาษี ภายในวันท่ีสิบหา ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ

คลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

  6.4 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูประกอบ

อุตสาหกรรมย่ืนแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่นํา

สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547  
   6.5 หนังสือที่ กค 0713/ว 472 เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดวงเงินประกันคาภาษี    

ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

7.1  แบบหนังสือสัญญาวางประกันคาภาษีฯ ภษ.04-22     
  7.2  แบบคําขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีนําสินคาออกจาก 

โรงงานอุตสาหกรรม  หรือคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527  

7.3  แบบรายการภาษีสรรพสามิตฯ   แบบ ภษ.01-12 
  

8. เอกสารบันทึก 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.   แบบหนังสือสัญญาวาง

ประกันคาภาษี ภษ.04-22     
ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ีหรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บเรียงตาม

เลขทะเบียน

สรรพสามิต 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  11  จาก 12

 

 

 
 
 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

2.  แบบคําขอชําระภาษี 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด
จากเดือนท่ีนําสินคาออกจาก 
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขอ

อนุญาตเสียภาษี ภษ.01-15 
 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บเปน

แฟม 
เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

3. แบบรายการภาษี

สรรพสามิต   
แบบ ภษ.01-12 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  จัดเก็บ 
เปนแฟม 
เรียงตามเลข

ทะเบียน

สรรพสามิต 

4. ทะเบียนรับแบบรายการ

ภาษี 

ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  เรียงตามเลขที่

เลมทะเบียน 

5. ใบเสร็จรับเงิน ฝายจัดเก็บภาษี สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

10 ป เรียงตามวันที่ 

เลขท่ีใบเสร็จฯ 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับชําระภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

สินคาที่ขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-006

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช :12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  12  จาก 12

 

 

9. การคํานวณภาษี 
 9.1 กรณีอัตราภาษีตามปริมาณ 

 ภาษีสรรพสามิต  =  ปริมาณสินคา x อัตราภาษีสรรพสามิต 

 9.2 กรณีอัตราภาษีตามมูลคา 

 ภาษีสรรพสามิต =  มูลคา x อัตราภาษีสรรพสามิต 

 9.3 กรณีระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลคา 

 ใหคํานวณคาภาษีสรรพสามิตทั้ง 2 อัตรากอน อัตราไหนสูงกวาใชอัตราน้ัน 

 ฐานภาษีกรณีอัตราภาษตีามมูลคา 

 ภาษีสรรพสามิต  =  มูลคา x อัตราภาษีสรรพสามิต 

 มูลคา  =  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพ่ือกระทรวงมหาดไทย 

 ดังน้ัน  ภาษีสรรพสามิต   = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต                       

                                   + ภาษีเพ่ือกระทรวงมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต   
หรือ ภาษีสรรพสามิต   =  ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต 

                                            1- (1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต) 

  มูลคา คือ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมท่ีรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือ

กระทรวงมหาดไทย 

 

 












