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คำนำ
เอกสารชุด “ หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ” นี้ เป็นการนาบทกฎหมายในมาตราที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่สาคัญ ๆ ๆ ๆ มาสรุป
เพื่อให้พวกเราเข้าใจได้ ง่าย ๆ ๆ ๆ ขึน้ ตั้งแต่เรื่องว่า ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามพ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 (มาตรา 7 ) ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีศุลกากร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีสรรพสามิต ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต (มาตรา 10 )
สรุ ป ก าหนดเวลาช าระภาษี และประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ขยายก าหนดเวลาการช าระภาษี
สรรพสามิต (มาตรา 48) ฯ สินค้าที่ต้องเสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี (มาตรา 59 ) ฐานภาษีสรรพสามิต

( มาตรา 8 ) วิธีก ารคานวณภาษีตามมูลค่า สรุป

ประเภทสินค้าทีส่ ามารถขอใช้สทิ ธิลดหย่อนภาษีวัตถุดิบสรรพสามิต ( มาตรา 101 ) ตลอดจนเรื่องของ
เบีย้ ปรับและเงินเพิ่ม เป็นต้น
เนื้อหาที่ส าคัญ ๆ ๆ ๆ ดังที่กล่าวจากเอกสารชุดนี้ ท่านสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย
และสามารถใช้ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี ตลอดจน
การปราบปราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวว่า หากมีการแก้ไข
กฎ ระเบียบต่างๆ ก็ขอให้นามาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเอกสารชุดนี้ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎ ระเบียบ ที่แก้ไข
ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนาเอกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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รองอธิบดี
5 มีนาคม 2556
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หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493



บริหารการจัดเก็บภาษี สินค้าสุรา

2. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509



บริหารการจัดเก็บภาษี สินค้ายาสูบ

3. พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486



บริหารการจัดเก็บภาษี สินค้าไพ่

4. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
 ใช้บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า
ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
5. พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

 กาหนดประเภทสินค้าและอัตราภาษี

6. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราต้องเสียภาษี
สุราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบของภาษีสุราเพื่อกระทรวงมหาดไทย
7. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีสรรพสามิต เสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่
เกินร้อยละสิบของภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง)
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รายการประเภทสินค้าและบริการ
ตามพระราชบัญญัติพกิ ัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ตอนที่ 1 น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
 น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันชนิดต่างๆ
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม
 เครื่องดื่มประเภทต่างๆ
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า
 เครื่องปรับอากาศ
 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 4 แก้วและเครื่องแก้ว
 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่นๆ
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 5 รถยนต์
 รถยนต์นั่ง
1) รถยนต์นั่ง
2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV)
3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAP)
4) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis With
Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ
 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
1) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วน
ราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
จานวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
2) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน
ที่มีความจุกระบอกสูงไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4) รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์
ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
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 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสาหรับให้มีน้าหนักรถรวมน้าหนักรถบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 6 เรือ
 เรือยอชต์ แลยานพาหนะทางน้าที่ใช้เพื่อความสาราญ (ยกเว้นภาษี)
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจานุเบกษา
ตอนที่ 7 ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง
 น้าหอม หัวน้าหอม และน้ามันหอม
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ นอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
1)
2)
3)
4)
5)

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
รถจักรยานยนต์
หินอ่อนและหินแกรนิต (ยกเว้นภาษี)
แบตเตอรี่
สารทาลายชั้นบรรยากาศโอโซน ประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของโฮโดรคาร์บอน (CFG)

ตอนที่ 9 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
 ไนต์คลับ และดิสโก้เธค
 สถานอาบน้าหรืออบตัว และนวด
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 10 กิจการเสี่ยงโชค
 สนามแข่งม้า
 การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (ยกเว้นภาษี)
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 11 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 สนามกอล์ฟ
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 12 กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
 กิจการโทรคมนาคม (ยกเว้นภาษี)
 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 13 บริการอื่นๆ นอกจากตอนที่ 9 ถึงตอนที่ 12 ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556

4

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต (มาตรา 7)
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
3. ผู้นาเข้าซึ่งสินค้า
4. ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนด
 ผู้ดัดแปลงรถยนต์ (ม.144 เบญจ)
 เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (ม.42)
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่ โดยการควบเข้ากัน
หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รับโอนกับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเดิม (ม.57)
 ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตาม ม.102 (3) สาหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี
(ม.12 ว2 (2))
 ผู้ได้รับสิทธิยกเว้น หรือลดอัตราภาษีสาหรับสินค้านาเข้า (ม.11 ว2 (2) , (3))
 ผู้โอน และผู้รับโอนสินค้า ที่ได้รับเอกสิทธิตาม ม.102 (3) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืน
หรือยกเว้นภาษี (ม.12 ว2 (1))
 ผู้โอน และผู้รับโอนสินค้านาเข้าที่ได้รับยกเว้น หรือลดอัตราภาษี (ม.11 ว2 (1))
 ผู้จัดการมรดก หรือทายาท ผู้ได้รับมรดกสินค้านาเข้าที่ได้รับการยกเว้น หรือลดอัตราภาษี
(ม.11 ว2 (4))
 ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (ม.56)
 ผู้ชาระบัญชี และกรรมการผู้อานวยการ หรือผู้จัดการ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกกิจการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการเป็นนิติบุคคล และ
เลิกกิจการ โดยมีการชาระบัญชี (ม.58)
 ผู้กระทาความผิดตาม ม.161 ม.162 (ม.163)
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ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ (ม.78 , ม.78/1 ตามประมวลรัษฎากร)

1. กรณีการขายสินค้า
ความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม เกิดเมือ่
 มีการส่งมอบสินค้า
เว้นแต่  กรณีทไี่ ด้มีการกระทาต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า
ก็ให้ถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึน้ เมื่อได้มีการ
กระทานั้นๆ ด้วย ได้แก่
 มีการโอนกรรมสิทธิ์สนิ ค้า หรือ
 ได้รบั ชาระราคาสินค้า
หรือ
ก่อนการส่งมอบสินค้า
 ได้ออกใบกากับภาษี
2. กรณีการให้บริการ
ความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม เกิดเมือ่
 ได้รบั ชาระราคาค่าบริการ
เว้นแต่  กรณีที่ได้มกี ารกระทาดังต่อไปนี้เกิดขึน้ ก่อนได้รับชาระราคา
ค่าบริการ ก็ให้ถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึน้
เมื่อได้มีการกระทานั้นๆ ด้วย ได้แก่
 มีการออกใบกากับภาษี หรือ
 ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอืน่

ก่อนได้รบั ชาระราคาค่าบริการ

หมายเหตุ เชิญดูรายละเอียดจากประมวลรัษฎากร

สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต และกาหนดเวลา
การยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี (เฉพาะที่สาคัญ)

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10)

กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ
ชาระภาษี (ม.48)

1. สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.10
ก. สินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรม
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดในเวลาที่
นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระ
ภาษีก่อนความรับผิดเกิดขึน้
หมายเหตุ อาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15

เว้นแต่ เป็นการนาไปเก็บไว้ใน

ของเดือนถัดจากเดือนทีน่ า

- คลังสินค้าทัณฑ์บน
- คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ โดยมี

- เขตปลอดอากร

หลักประกันได้ ตาม มาตรา 52

- เขตอุตสาหกรรมส่งออก

หรือ ได้รับสิทธิขยายเวลาชาระ
ภาษี ตาม มาตรา 14

และถ้า นาสินค้าด้งกล่าวไปใช้ภายใน
โรงอุตสาหกรรมก็ให้ถือว่าเป็นการนาสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม

สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10)
ข. สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร
หรือ เขตอุตสาหกรรมส่งออก
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดในเวลา
นาสินค้าออกจากสถานทีด่ ังกล่าว
เว้นแต่ นากลับคืนไปไว้ในโรงอุตสาหกรรม
หรือ ไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือ เขตอุตสาหกรรมส่งออก
อีกแห่งหนึง่
และถ้าบุคคลใดนาสินค้าดังกล่าวไปใช้ภายในสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าเป็นการนา
สินค้าออกจากสถานที่ดงั กล่าว
กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนการนา
สินค้าออก
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต
เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ
ชาระภาษี (ม.48)

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระ
ภาษีก่อนความรับผิดเกิดขึน้
หมายเหตุ อาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนทีน่ า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ โดยมี
หลักประกันได้ ตาม มาตรา 52
หรือ ได้รับสิทธิขยายเวลา
ชาระภาษีตามมาตรา 14

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระ
ภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่ความรับผิดเกิดขึ้น หรือ ก่อน
นาสินค้าออกแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้
ก่อน
หมายเหตุ อาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้า
ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมี
หลักประกันได้ ตาม มาตรา 52
หรือ ได้รับสิทธิขยายเวลา
ชาระภาษี ตามมาตรา 14
สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10)

กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ
ชาระภาษี (ม.48)

นอกจากนี้ ตามมาตรา 13 ได้กาหนดหลัก
ความรับผิดชอบไว้ดังนี้
มาตรา 13 “ในกรณีเป็นการนาสินค้าออกไป
จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าตามมาตร 19 (6)
ให้ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
พร้อมความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
หมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
เว้นแต่ ในกรณีที่มีการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 19
(6) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเป็นไป
ตามมาตรา 10”
มาตรา 19 (6) “เป็นการนาสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต
หรือขั้นตอนการจาหน่าย ทั้งนี้ ตามประเภท
สินค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด แต่ระยะเวลาทดสอบ
ประสิทธิภาพของสินค้าในขั้นตอนการจาหน่าย
ต้องกาหนดไม่เกินสามสิบวัน และในกรณีมีเหตุ
จาเป็นอธิบดีจะขยายเวลาให้ก็ได้ แต่รวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน หกสิบวัน”
สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10)

กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ
ชาระภาษี (ม.48)

2. กรณีบริการ ม.10
ก. ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดเมือ่ ได้รับ
ชาระราคาค่าบริการ

-

ข. กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึน้ ก่อนได้รบั ชาระ
ราคาค่าบริการ ให้ถือว่า ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ พร้อมกับความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่
มีความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น
ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่
ความรับผิด

3. กรณีสินค้านาเข้า ม.10
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ ในเวลา
เดียวกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
ศุลกากร
เว้นแต่ กรณีสินค้านาเข้ามาเพื่อ
นาเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร
เขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ถือว่าความรับผิด
เกิดขึ้นในเวลานาสินค้าออกจากสถานทีด่ ังกล่าว
ข้างต้นแล้วแต่กรณี
และถ้า ผู้นาเข้าหรือบุคคลใดนาสินค้า
ไปใช้ภายในสถานทีด่ ังกล่าวก็ให้ถือว่าเป็นการ
นาสินค้าออกจากสถานที่ดงั กล่าวแล้วแต่กรณี

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชาระภาษีใน
เวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี อันเป็นเหตุให้การชาระภาษีตามข้อ 1 , 2 และ 3 ข้างต้น ขาดหรือเกินไปจากที่ได้
ชาระไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษีเพิ่มให้ครบ หรือขอคืนเงินภาษีทไี่ ด้ชาระไว้เกิน ทัง้ นี้ ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี (ม.48 ว 2)
สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10)

กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ
ชาระภาษี (ม.48)

4. ดัดแปลง ม.144 จัตวา (1)
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
เมื่อการดัดแปลงสิน้ สุดลง

5. กรณีนารถยนต์ไปแสดงหรือเก็บไว้ใน

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่
การดัดแปลงสิน้ สุดลง ตาม ม.144 ฉ (3)
และ ประกาศ กรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการชาระภาษี ลง
วันที่ 1 มกราคม 2535

สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
ม.144 จัตวา (2)
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีให้เกิดขึน้
พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่
ความรับผิดเกิดขึน้ ตาม ม.144 ฉ (4)
และประกาศกรมฯ *

หมายเหตุ * ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการชาระภาษีรถยนต์ที่นาไปแสดง หรือเก็บไว้ใน
สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 มกราคม 2535

6. กรณีอื่น
นอกจากกรณี 1-5 แล้ว ยังมีการผู้หน้าที่เสียภาษีประเภทอื่น ตามมาตรา 11 12 42 56
57 และ 58 * ที่กฎหมายได้กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี และชาระภาษีไว้ตามมาตรา 48 (4)
กล่าวคือ ให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับ
ผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่เกิดขึ้น
* ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนด ตามรายละเอียดข้อ 4 ในเอกสาร หน้า 3 ของชุดนี้
สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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การขยายเวลาการชาระภาษี

การขยายเวลาการชาระภาษี คือ อะไร

?

การขยายเวลาการชาระภาษี ก็คือ การที่ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตาม
มาตร 14 ได้บัญญัติเวลาชาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในกรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร
โดยขยายเวลาชาระภาษีจากที่ได้กาหนดไว้ตาม มาตรา 48 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
ทั้งนี้ พอสรุปได้ดังนี้

สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556
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การขยายเวลาการชาระภาษี ตามมาตรา 14
ตามมาตรา 14 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการชาระภาษีสรรพสามิต
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 กันยายน 2539 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2540 ได้กาหนดรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. กรณีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชาระภาษี ภายใน
10 วันนับแต่วันที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ในกรณีดังต่อไปนี้
1) กรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี เกิดขึ้นในเวลานาสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
2) กรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี เกิดขึ้นพร้อมความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. กรณีความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
ได้แก่สินค้า
1) เครื่องไฟฟ้า
2) แก้วและเครื่องแก้ว
3) รถยนต์
4) เรือ
5) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง
สมณีย์ มงคลโภชน์
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6) พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
7) รถจักรยานยนต์
8) หินอ่อน และหินแกรนิต
9) แบตเตอรี่
3. กรณีนาสินค้าออกและไปแสดงเพื่อขาย ณ สถานที่อธิบดีอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่จาหน่ายสินค้านั้น ได้แก่ สินค้า
1) เครื่องไฟฟ้า
2) แก้วและเครื่องแก้ว
3) เรือ
4) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง
5) พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
6) รถจักรยานยนต์
7) หินอ่อน และหินแกรนิต
8) แบตเตอรี่

สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556

14
สินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมีหลักประกัน (มาตรา 52)

ตามมาตรา 52 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมอาจขอชาระภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547
ได้กาหนดรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้
ให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน **
ได้แก่
1. เครื่องดื่มที่ทาหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
2. เครื่องไฟฟ้า นอกจากเครื่องปรับอากาศ
3. แก้วและเครื่องแก้ว
4. รถยนต์
5. เรือ
6. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง
7. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
8. รถจักรยานยนต์
9. หินอ่อนและหินแกรนิต
10. แบตเตอรี่
หลักประกัน**

รายละเอียดในหน้าถัดไป
สมณีย์ มงคลโภชน์
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… หลักประกัน …
หลักเกณฑ์และวงเงินประกันค่าภาษี
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษี พร้อมกับชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นา
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2547 และหนังสือที่ กค 0713/ว472 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงินประกันค่าภาษี ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2541
สรุปรายละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ดังนี้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใดประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกันให้ปฎิบัติ ดังนี้
1. ยื่นคาขอตามแบบ ภษ.01-15 ต่ออธิบดี
2. วางหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององค์การรัฐบาล หนังสือ
ค้าประกันของธนาคาร โฉนดที่ดิน หรือวางหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอื่นที่อธิบดี
เห็นชอบ เป็นประกันค่าภาษีสาหรับสินค้าที่จะนาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนล่วงหน้า 1 เดือน
3. การกาหนดวงเงินประกันค่าภาษี ให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะ 6 เดือนที่ล่วง
มาแล้ว ในกรณีที่ไม่เคยนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนดวงเงินประกันค่าภาษีได้ตามความเหมาะสม และเมื่อครบ 6 เดือน ให้ใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
4. กาหนดระยะประกันค่าภาษีมีเวลา 1 ปี นับแต่วันอนุมัติ
5. อธิบดีมีอานาจสั่งเปลี่ยนแปลงวงเงินประกันค่าภาษีได้ตามที่เห็นสมควร
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6. ผู้มีอานาจอนุมัติตามคาขอ คือ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 1 และ 2 ( กรณีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ต่างพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสานักงานสรรพสามิตภาค สาหรับสินค้าและบริการที่อยู่ในหน้าที่
ความดูแลรับผิดชอบ ) และผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค (เฉพาะภายใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ )
7. กรมสรรพสามิตได้กาหนดวงเงินประกันค่าภาษีสาหรับสินค้าบางประเภทไว้
ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0713/ว472 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงินประกันค่าภาษี ดังนี้

วงเงินประกันค่าภาษีจานวนร้อยละ 10
สินค้า

ของยอดค่าภาษีเฉลี่ย ในระยะ 6 เดือนที่
ล่วงมาแล้ว ไม่เกิน

1) เครื่องขายเครื่องดื่ม

300,000 บาท

2) เครื่องไฟฟ้า ( เครื่องปรับอากาศ,โคมไฟฟ้า,โคมระย้า)

100,000 บาท

3) แก้วและเครื่องแก้ว
4) รถยนต์
5) เรือ
6) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง

10,000 บาท
1,000,000 บาท
200,000 บาท
10,000 บาท

7) รถจักรยานยนต์ (ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4
จังหวะ)

200,000 บาท

8) พรมและสิ่งทอปูพื้นทาด้วยขนสัตว์

10,000 บาท

9) แบตเตอรี่

10,000 บาท
สมณีย์ มงคลโภชน์
5 มีนาคม 2556

17

สินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต
หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ( มาตรา 59)
ตามมาตรา 59 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษี
โดยใช้แสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 กาหนด
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดย
ใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมาแสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534
2. ให้สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้า
ที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
1) เครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มที่ทาหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
2) เครื่องปรับอากาศ

สมณีย์ มงคลโภชน์
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การคานวณภาษีสรรพสามิต ( มาตรา8, มาตรา9)
1. กรณีอัตราภาษีตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต

=

ปริมาณสินค้า × อัตราภาษีสรรพสามิต

2. กรณีอัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต

=

มูลค่า ×

อัตราภาษีสรรพสามิต

3. หากระบุอัตราภาษทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า
ให้คานวณค่าภาษีสรรพสามิตจากทั้ง 2 อัตราก่อน และให้ใช้อัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
( ม.4 พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527)

สมณีย์ มงคลโภชน์
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ฐานภาษีกรณีอัตราภาษีตามมูลค่า มาตรา 8
ภาษีสรรพสามิต =

เนื่องจาก

มูลค่า ×

อัตราภาษีสรรพสามิต

ดังนั้น ความหมาย มูลค่า ในกรณีต่างๆตามกฎหมายจึงมีค่าสรุปได้ ดังนี้
1. กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร ม.8 (1)
การเสียภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมโดย รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชาระด้วย


มูลค่า

= ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตฯ + ภาษีสรรพามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) × อัตราภาษีสรรพสามิต
หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคานวณค่าภาษีได้อย่างไร ?
ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคานวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้
ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) × อัตราภาษี


T









=(

A

+

T

+ 10%T )

× R

=(

A

+

T

+ 0.1T

× R

=(

A

+ 1.1T ) R

T – 1.1 TR

=

AR

T(1-1.1R)

=

AR

T

=

AR
1-1.1R

)

= AR + 1.1 TR

ดังนั้น แทนค่า
ภาษีสรรพสามิต

= ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษี
1 – ( 1.1 × อัตราภาษี )
จึงได้สูตรการคานวณภาษีสาหรับกรณีที่ยังไม่ทราบมูลค่า โดยทราบแต่ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
(ต้นทุน + กาไร ) ที่ยังไม่รวมภาระภาษี ดังนี้

สูตร

ภาษีสรรพสามิต

= ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษี
1 – ( 1.1 × อัตราภาษี )
สมณีย์ มงคลโภชน์
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2. กรณีบริการ ม.8 (2)
มูลค่า

= รายรับของสถานบริการโดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชาระด้วย

มูลค่า

= รายรับของสถานบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = ( รายรับของสถานบริการ+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย ) × อัตราภาษี
หรือสูตร ภาษีสรรพสามิต=

รายรับของสถานบริการ × อัตราภาษี
1 – ( 1.1 × อัตราภาษี )

โดยรายรับของสถานบริการ ได้แก่
2.1 กรณีรายรับของสนามม้า

คือ

-

ค่าผ่านประตู

-

รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า

2.2 กรณีรายรับของสนามกอล์ฟ คือ
-

ค่าสมาชิก

-

ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0713/ว 560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2540 ได้ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าสมาชิก และค่าใช้บริการสนามกอล์ฟไว้ ดังนี้
1) ค่าสมาชิก ได้แก่
1.1 รายรับจากค่าสมาชิก รวมถึงค่าสมัครสมาชิกด้วย
1.2 รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนชาระเป็นงวดๆ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
2540 เป็นต้นไป
1.3 รายรับจากค่าธรรมเนียมการโอนค่าสมาชิก เฉพาะส่วนที่เป็นรายได้ของ
สนามกอล์ฟ
1.4 รายรับอื่นใดที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าบารุงสนามที่เก็บเป็นรายปีหรือ
รายเดือน เป็นต้น
สมณีย์ มงคลโภชน์
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2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ได้แก่
2.1 ค่า Green fee
2.2 ในกรณที่ค่า Green fee รวมอยู่ในค่าบริการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย
(Package tour) ให้คิดค่า Green fee ตามที่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ
ได้รับจริงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่า Green fee ปกติของ
สนามกอล์ฟนั้น
2.3 การบริการท่องเที่ยวแบบเหมา ( Package Tour ) ซึ่งจะคิดค่า
Green Fee ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่า Green Fee ปกติตามข้อ 2.2
ได้ จะต้องเป็นบริการท่องเที่ยวแบบเหมา ( Package Tour ) ซึ่งคิด
ค่าบริการที่พัก อาหาร และบริการอื่นๆ รวมทั้งค่า Green Fee
ไว้ด้วยกัน และการให้บริการที่พักดังกล่าวจะต้องเป็นการจัดให้พักใน
ห้องพักซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสนามด้วย
2.3 กรณีรายรับไนท์คลับ และดิสโก้เธค

คือ

- รายรับของสถานที่สาหรับดื่มกินและเต้นรา โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ
ใช้เครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
2.4 กรณีรายรับสถานอาบน้าหรืออบตัว และนวด
-

คือ

รายรับของการให้บริการอาบน้าหรืออบตัว และนวด โดยมีผู้ให้บริการ

2.5 กรณีรายรับกิจการโทรคมนาคม

คือ

- รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ
- รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับ
ภายในประเทศ
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3. กรณีสินค้านาเข้า ม.8 (3)

มูลค่า = ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กาหนดใน พ.ร.ฎ. แต่ใม่
รวมถึง VAT + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = ( มูลค่า ดังกล่าว ) × อัตราภาษีสรรพสามิต
หรือสูตร
ภาษีสรรพสามิต = ( C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวม VAT) × อัตราภาษีสรรพสามิต
1 – ( 1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต )

4. กรณีดัดแปลง
ผู้ดัดแปลง ม. 144 เบญจ
มูลค่า = มูลค่าจากการดัดแปลง โดยให้ถือราคาค่าจ้างแรงงานดัดแปลง บวกด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าจ้างทาของซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ด้วย แต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าฯ ตามที่อธิบดี
กาหนด ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดเกณฑ์ขั้นต่าสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดัดแปลงรถยนต์และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
และฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554
ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = มูลค่าดังกล่าว × อัตราภาษีสรรพสามิต

ข้อสังเกต กรณีมูลค่า การเสียภาษีรถยนต์ดัดแปลงดังกล่าวนี้ กฎหมายมิได้กาหนดให้รวมถึง
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชาระ ฉะนั้น จึงไม่มีการคานวณภาษีโดยวิธีใช้สูตรแต่อย่างใด
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การคานวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ประเด็น

?

เมื่อใด จึงใช้สูตร หรือ ไม่ใช้สูตร ในการคานวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า ?
สาหรับ กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร และกรณีสถานบริการ

 การคานวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า × อัตราภาษีสรรพสามิต
หรือสูตร

ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษีสรรพสามิต
1 – ( 1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต )

โดย มูลค่า

คือ ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยที่พีงต้องชาระ

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มูลค่า ก็คือ ราคาที่รวมภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว
ซึ่งจะเป็นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นเอง

ดังนั้น หากทราบราคาขายสุทธิที่รวม VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้ว ก็ใช้ราคาดังกล่าว หัก
VAT ออก ก็คือ มูลค่าสินค้าตามกฎหมายสรรพสามิตนั่นเอง ซึ่งเป็นราคาที่รวมถึงภาระภาษี
สรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว ฉะนั้น จึงคานวณภาษีโดยไม่ต้องใช้สูตรข้างต้น แต่ให้
คานวณภาษีสรรพสามิตได้ ดังนี้
โดย

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า × อัตราภาษีสรรพสามิต
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แต่ !

ถ้าหากยังไม่ทราบราคาดังกล่าวหรือราคาขาย ซึ่งจะพบในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่ที่

เริ่มจะเข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต ที่ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีที่พึงต้องชาระ แต่ทราบแต่ราคาที่
ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตพึงต้องชาระ (คือต้นทุน + กาไร เท่านั้น) ก็ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ( พวกเรา) แนะนาต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้คานวณภาษีโดยวิธีใช้สูตร

จากสูตร ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี × อัตราภาษีสรรพสามิต
1 – ( 1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต )

และ

มูลค่า

หากต้องการทราบ มูลค่า ของสินค้า ก็ให้หา มูลค่า ได้จาก…

= ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ซึ่งมูลค่าดังกล่าวนี้ ก็คือ ราคาขายที่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชาระแล้ว
หรือ

เป็นราคาขายของผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อนรวม VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั่นเอง
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การปัดเศษของบาท
และเศษของหนึ่งสตางค์

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17)
---------------เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเฉพาะเศษของบาทจากการคานวณภาษี
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2533
ประมวล สภาวสุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 114 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2533 )

พระราชบัญญัติ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527
มาตรา 4 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเสียภาษี
สรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี
ภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้งได้
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การลดหย่อนภาษี มาตรา 101
1. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้ ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2534 ได้กาหนดสินค้าไว้ 2 ประเภท ได้แก่
1) น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
2) รถยนต์
2. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้ ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2540 ได้กาหนดสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภท ได้แก่
3) เครื่องไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ
4) รถจักรยานยนต์
3. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้ ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2541 ได้กาหนดสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท ได้แก่
5) แบตเตอรี่
4.

ตาม ม.101 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้ ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2548 ได้กาหนดสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท ได้แก่
6) เครื่องดื่ม

หมายเหตุ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตาม 1 2 3 และ 4 ต้องยื่นคาร้อง และปฎิบัติตามประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสาหรับ
สินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 และ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสาหรับสินค้า
ที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548
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เบี้ยปรับ และ เงินเพิ่ม มาตรา136, มาตรา137, มาตรา 138
ม. 136

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณี และตามอัตรา ดังต่อไปนี้
1. กรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในกาหนดเวลา ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสรรพสามิต
ไว้หรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของเงินภาษี
2. กรณีได้ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินภาษีที่ต้องเสียขาดไป
ให้เสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไป

ม.137

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใด ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา หรือชาระขาดจากจานวนที่ต้อง
เสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง
ชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และการคานวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
เงินเพิ่มตามมาตรานี้ มิให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

ม.138

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(กฎกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2536 )
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