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ค ำน ำ 

  เอกสารชุด “ หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ” นี้   เป็นการน าบทกฎหมายในมาตราที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่ส าคัญ ๆ ๆ ๆ  มาสรุป

เพื่อใหพ้วกเราเข้าใจได้ งา่ย ๆ  ๆ  ๆ     ขึน้  ตั้งแต่เรื่องว่า  ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามพ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  (มาตรา 7 )    ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีศุลกากร 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีสรรพสามิต    ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต (มาตรา 10 )    

สรุปก าหนดเวลาช าระภาษี และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการช าระภาษี

สรรพสามิต  (มาตรา 48) ฯ   สินค้าที่ต้องเสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการ

เสียภาษี   (มาตรา 59 )   ฐานภาษีสรรพสามิต    ( มาตรา 8 ) วิธีการค านวณภาษีตามมูลค่า  สรุป

ประเภทสินค้าทีส่ามารถขอใช้สทิธลิดหย่อนภาษีวัตถุดิบสรรพสามติ  ( มาตรา 101 )    ตลอดจนเรื่องของ

เบีย้ปรับและเงินเพิ่ม  เป็นต้น 

  เนื้อหาที่ส าคัญ ๆ ๆ ๆ  ดังที่กล่าวจากเอกสารชุดนี้ ท่านสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  

และสามารถใช้ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดเก็บภาษี    การตรวจสอบภาษี  ตลอดจน

การปราบปราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    อย่างไรก็ดี  ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวว่า   หากมีการแก้ไข  

กฎ ระเบียบต่างๆ  ก็ขอให้น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเอกสารชุดนี้ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎ ระเบียบ ที่แก้ไข

ใหม่   ทั้งนี ้  เพื่อให้สามารถน าเอกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างตอ่เนื่องต่อไป  

 

สมณีย์  มงคลโภชน์ 

       รองอธิบดี 

   5 มีนาคม 2556 
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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         ใชบ้ริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า  

    ท่ีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

5. พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527    ก าหนดประเภทสินค้าและอัตราภาษี 

6. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527   ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสุราต้องเสียภาษี 

   สุราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบของภาษีสุราเพื่อกระทรวงมหาดไทย   

7. พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายว่า 

   ด้วยภาษีสรรพสามิต  เสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  แต่ไม่ 

   เกินร้อยละสิบของภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย  (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง)   

 

 

หลักการจดัเก็บภาษสีรรพสามติ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 1  น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
 น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันชนิดต่างๆ 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 2  เครื่องดื่ม 
 เครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 3  เครื่องไฟฟ้า 
 เครื่องปรับอากาศ 
 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 4  แก้วและเครื่องแก้ว 
 แก้วเลดคริสตัล  และแก้วคริสตัลอ่ืนๆ 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา   

ตอนที่ 5  รถยนต์ 
  รถยนต์นั่ง 

1) รถยนต์นั่ง 
2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up  Passenger  Vehicle  : PPV) 
3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE  CAP) 
4) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด   
    ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์  และกระจกบังลมหน้า  (Chassis  With  

Windshield)  ของรถยนต์กระบะ  หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ 
 รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน  10  คน 

1) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน  ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วน
ราชการ  โรงพยาบาล  หรือองค์การสาธารณกุศล  ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข และ
จ านวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 

2) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน  ประเภทประหยัดพลังงาน 
3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน  ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน     

ที่มีความจุกระบอกสูงไม่เกิน 3,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
4) รถยนต์นั่งสามล้อ  และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์

ขนาดไม่เกิน  250  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

รายการประเภทสินค้าและบริการ 

ตามพระราชบัญญัติพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
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 รถยนต์กระบะที่ออกแบบส าหรบัให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักรถบรรทุกไม่เกิน 4,000  กิโลกรัม 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 6 เรือ 
 เรือยอชต์  แลยานพาหนะทางน้ าที่ใช้เพื่อความส าราญ  (ยกเว้นภาษี) 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจานุเบกษา 

ตอนที่ 7  ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 

 น้ าหอม  หัวน้ าหอม  และน้ ามันหอม 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 8  สินคา้อ่ืนๆ นอกจากตอนที่ 1  ถึงตอนที่ 7 ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

1) พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ 
2) รถจักรยานยนต์ 
3) หินอ่อนและหินแกรนิต (ยกเว้นภาษี) 
4) แบตเตอรี่  
5) สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน  ประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของโฮโดรคาร์บอน (CFG) 

ตอนที่ 9  กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ 

 ไนต์คลับ และดิสโก้เธค 
 สถานอาบน้ าหรืออบตัว และนวด 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 10  กิจการเสี่ยงโชค 

 สนามแข่งม้า 
 การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  (ยกเว้นภาษี) 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 11 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 สนามกอล์ฟ 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 12  กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ 

 กิจการโทรคมนาคม (ยกเว้นภาษี) 
 อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ตอนที่ 13 บริการอ่ืนๆ  นอกจากตอนที่ 9 ถึงตอนที่ 12  ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

3. ผู้น าเข้าซ่ึงสินค้า 

4. ผู้อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด 

 ผู้ดัดแปลงรถยนต์ (ม.144 เบญจ) 

 เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (ม.42) 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่  โดยการควบเข้ากัน    

หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รับโอนกับผู้ประกอบ 

อุตสาหกรรมเดิม (ม.57) 

 ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตาม ม.102 (3) ส าหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  

(ม.12 ว2 (2)) 

 ผู้ได้รับสิทธิยกเว้น หรือลดอัตราภาษีส าหรับสินค้าน าเข้า (ม.11 ว2 (2) , (3)) 

 ผู้โอน  และผู้รับโอนสินค้า ที่ได้รับเอกสิทธิตาม ม.102 (3) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืน  

หรือยกเว้นภาษี (ม.12 ว2 (1)) 

 ผู้โอน และผู้รับโอนสินค้าน าเข้าท่ีได้รับยกเว้น หรือลดอัตราภาษี (ม.11 ว2 (1)) 

 ผู้จัดการมรดก หรือทายาท ผู้ได้รับมรดกสินค้าน าเข้าท่ีได้รับการยกเว้น หรือลดอัตราภาษี  

(ม.11 ว2 (4)) 

 ผู้จัดการมรดก  ทายาท  หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (ม.56) 

 ผู้ช าระบัญชี  และกรรมการผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการ  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกกิจการ   

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการเป็นนิติบุคคล  และ      

เลิกกิจการ  โดยมีการช าระบัญชี (ม.58) 

 ผู้กระท าความผิดตาม ม.161  ม.162  (ม.163) 

 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษสีรรพสามิต  (มาตรา 7) 
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1. กรณีการขายสินค้า 
 ความรับผดิในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม  เกดิเมือ่ 

 มีการสง่มอบสินคา้   
  เว้นแต ่     กรณีทีไ่ดม้ีการกระท าต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนการสง่มอบสินคา้   
                                      ก็ให้ถือว่าความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึน้เมื่อไดม้ีการ 
                                      กระท านั้นๆ  ดว้ย  ได้แก่ 

 มีการโอนกรรมสิทธิ์สนิค้า   หรือ 

 ได้รบัช าระราคาสนิค้า       หรือ  ก่อนการส่งมอบสนิค้า 

 ได้ออกใบก ากับภาษ ี
 
2. กรณีการให้บริการ 
 ความรับผดิในการเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม  เกดิเมือ่ 

 ได้รบัช าระราคาคา่บรกิาร 
  เว้นแต ่    กรณีที่ได้มกีารกระท าดงัตอ่ไปนี้เกดิขึน้กอ่นได้รับช าระราคา 
                                     ค่าบริการ   ก็ให้ถือว่าความรับผดิในการเสียภาษมีูลค่าเพ่ิมเกดิขึน้ 
                                     เมื่อไดม้ีการกระท านั้นๆ ด้วย  ได้แก ่
 

 มีการออกใบก ากับภาษ ี   หรือ    

 ได้ใช้บริการไมว่่าโดยตนเองหรือบคุคลอืน่   
   
 

 

 

 

หมายเหตุ   เชิญดูรายละเอียดจากประมวลรัษฎากร    

 

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (ม.78 , ม.78/1 ตามประมวลรัษฎากร) 

ก่อนได้รบัช าระราคาคา่บรกิาร 
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10) 
ก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ 

ช าระภาษี (ม.48) 
 

 

 

ก. สินค้าอยู่ในโรงอตุสาหกรรม   

   -  ความรบัผิดในอันจะตอ้งเสียภาษีเกดิในเวลาที่   

      น าสนิค้าออกจากโรงอตุสาหกรรม 

 

    เว้นแต่   เป็นการน าไปเก็บไว้ใน 

   -  คลังสนิค้าทัณฑ์บน 

   -  คลังสนิค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร 

   -  เขตปลอดอากร 

   -  เขตอุตสาหกรรมส่งออก 

 

     และถ้า    น าสินคา้ดง้กล่าวไปใช้ภายใน         

     โรงอตุสาหกรรมก็ให้ถือว่าเปน็การน าสินคา้ออก  

     จากโรงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระ
ภาษีก่อนความรับผดิเกดิขึน้ 

   หมายเหตุ   อาจขอช าระภาษีภายในวันที ่ 15   

                  ของเดือนถดัจากเดอืนทีน่ า 

                  สนิค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม   

                  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ โดยม ี

                  หลักประกนัได้  ตาม มาตรา 52   

                  หรือ  ได้รับสิทธิขยายเวลาช าระ  

                  ภาษ ีตาม  มาตรา  14 

       

                                     

 

 

ความรับผิดในอันจะตอ้งเสียภาษสีรรพสามิต  และก าหนดเวลา 

การย่ืนแบบรายการภาษีและช าระภาษี (เฉพาะที่ส าคัญ) 

1. สินค้าที่ผลติในราชอาณาจักร ม.10 
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10) 
ก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ 

ช าระภาษี (ม.48) 
 

ข. สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทณัฑ์บน  คลังสนิค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร  เขตปลอดอากร  
หรือ  เขตอตุสาหกรรมส่งออก 
       -  ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษีเกดิในเวลา  
          น าสินค้าออกจากสถานทีด่ังกล่าว 
      เว้นแต่  น ากลบัคนืไปไว้ในโรงอตุสาหกรรม   
      หรือ  ไปเก็บไว้ในคลงัสินค้าทัณฑ์บน   
      คลังสนิค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร   
      เขตปลอดอากร  หรือ  เขตอุตสาหกรรมส่งออก   
      อีกแห่งหนึง่ 
และถา้บุคคลใดน าสินค้าดงักล่าวไปใช้ภายในสถานที่
ดังกลา่วข้างต้นแล้วแต่กรณ ี ก็ใหถ้ือวา่เปน็การน า
สินค้าออกจากสถานที่ดงักลา่ว 
 
       กรณีความรับผดิในการเสียภาษีมูลคา่เพ่ิมไม่ 
       ว่าทั้งหมดหรือบางสว่นเกดิขึ้นก่อนการน า  
       สินค้าออก 
       -  ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต    
          เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผดิในการเสีย 
          ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระ
ภาษีก่อนความรับผดิเกดิขึน้ 

  หมายเหต ุ  อาจขอช าระภาษีภายในวันที ่ 15   
                  ของเดือนถดัจากเดอืนทีน่ า 
                  สนิค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม   
                  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ โดยม ี
                  หลักประกนัได้  ตาม มาตรา 52   
                  หรือ  ได้รับสิทธิขยายเวลา 
                          ช าระภาษีตามมาตรา 14 
       
                                     
 
 
 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระ
ภาษีภายในวันที ่15  ของเดอืนถดัจาก
เดือนที่ความรบัผิดเกดิขึ้น  หรือ  ก่อน
น าสินค้าออกแลว้แต่กรณีใดจะเกดิขึน้
ก่อน 

    หมายเหต ุ อาจขอช าระภาษีภายในวันที่ 15   
                   ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้า    
                   ออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือ 
                   คลังสินค้าทัณฑ์บน  โดยมี 
                   หลักประกันได้  ตาม  มาตรา 52   
                   หรือ   ได้รับสิทธิขยายเวลา 
                           ช าระภาษี ตามมาตรา 14   
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สมณีย์  มงคลโภชน ์
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10) 
ก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ 

ช าระภาษี (ม.48) 
 

     นอกจากนี้  ตามมาตรา 13  ได้ก าหนดหลัก

ความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

     มาตรา 13  “ในกรณีเป็นการน าสินค้าออกไป

จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าตามมาตร 19 (6)  

ให้ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

พร้อมความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม

หมวด 4 ในลักษณะ  2 แห่งประมวลรัษฎากร  

เว้นแต่  ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 19 

(6)  ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเป็นไป

ตามมาตรา 10” 

 

     มาตรา 19  (6)  “เป็นการน าสินค้าออกจาก 

โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต

หรือขั้นตอนการจ าหน่าย  ท้ังนี้  ตามประเภท

สินค้าหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และ

ระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนด  แต่ระยะเวลาทดสอบ

ประสิทธิภาพของสินค้าในขั้นตอนการจ าหน่าย

ต้องก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  และในกรณีมีเหตุ

จ าเป็นอธิบดีจะขยายเวลาให้ก็ได้  แต่รวมกันแล้ว

ต้องไม่เกิน หกสิบวัน” 
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10) 
ก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ 

ช าระภาษี (ม.48) 
 

 
 
   ก.  ความรบัผิดในอันจะตอ้งเสียภาษีเกดิเมือ่ได้รับ   
       ช าระราคาคา่บรกิาร 
 
   ข.  กรณคีวามรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไมว่่า 
       ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึน้ก่อนได้รบัช าระ 
       ราคาคา่บรกิาร  ใหถ้ือว่า  ความรบัผิดในอัน 
       จะต้องเสียภาษีเกดิขึน้  พร้อมกับความรับผดิ  
       ในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
 
   -  ความรบัผิดในอันจะตอ้งเสียภาษีเกดิขึน้ในเวลา  
      เดียวกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษ ี
      ศุลกากร 
                เว้นแต่   กรณสีินค้าน าเขา้มาเพื่อ  
      น าเข้าไปในคลงัสินค้าทัณฑ์บน  คลังสนิค้าตาม 
      กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร   
      เขตอุตสาหกรรมส่งออก  ใหถ้ือวา่ความรับผดิ 
      เกดิขึ้นในเวลาน าสนิคา้ออกจากสถานทีด่ังกล่าว 
      ข้างตน้แลว้แต่กรณี 
                และถา้  ผู้น าเข้าหรือบุคคลใดน าสินค้า 
      ไปใชภ้ายในสถานทีด่ังกล่าวก็ให้ถือว่าเป็นการ 
      น าสนิค้าออกจากสถานที่ดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
 

 

 
 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระภาษี 
          ภายในวันที ่ 15 ของเดอืนถดัจากเดอืนที่ 
          มคีวามรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระภาษี 
          ภายในวันที ่15  ของเดอืนถดัจากเดอืนที่ 
          ความรับผดิ  
 
 
 
 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีใน
เวลาที่ออกใบขนสินค้าใหต้ามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีบริการ  ม.10 

3. กรณสีินค้าน าเข้า  ม.10 

หมายเหตุ   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  อันเป็นเหตุให้การช าระภาษีตามข้อ 1 , 2 และ 3 ข้างต้น  ขาดหรือเกินไปจากที่ได้

ช าระไว้แล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระภาษีเพิ่มให้ครบ  หรือขอคืนเงินภาษีทีไ่ด้ช าระไว้เกิน  ทัง้นี้  ภายใน 30  วนั  นบัแต่  วันที่มี

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  (ม.48 ว 2) 
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ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี (ม.10) 
ก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีและ 

ช าระภาษี (ม.48) 
 

 
 
     -  ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
        เมื่อการดดัแปลงสิน้สดุลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -  ความรบัผิดในอันจะต้องเสียภาษีใหเ้กดิขึน้ 
         พร้อมกบัความรับผดิในการเสียภาษี  
         มูลค่าเพิ่ม 
 
 

 

 
 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระภาษี
ภายในวันที ่ 15 ของเดือนถดัจากเดือนที่
การดัดแปลงสิน้สดุลง  ตาม ม.144 ฉ (3)  
และ  ประกาศ   กรมฯ เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกบัการช าระภาษี  ลง
วันที ่1 มกราคม 2535 

 
 
 
 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระภาษี 
          ภายในวันที ่15  ของเดอืนถดัจากเดอืนที่ 
          ความรับผดิเกดิขึน้ตาม ม.144 ฉ (4)  
          และประกาศกรมฯ * 
 
 

 

 

 

 

 

  นอกจากกรณี  1-5  แล้ว  ยังมีการผู้หน้าที่เสียภาษีประเภทอ่ืน  ตามมาตรา 11  12  42  56  

57  และ  58  * ที่กฎหมายได้ก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี  และช าระภาษีไว้ตามมาตรา 48 (4) 
กล่าวคือ  ให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่ 15  ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับ
ผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่เกิดขึ้น 

 *  ผู้อื่นตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนด  ตามรายละเอียดข้อ 4  ในเอกสาร หน้า 3  ของชุดนี้ 

4. ดัดแปลง  ม.144  จัตวา (1) 

5. กรณีน ารถยนต์ไปแสดงหรือเก็บไว้ใน  

   สถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย   

   ม.144  จัตวา (2) 

หมายเหตุ   * ประกาศกรมฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการเกี่ยวกับการช าระภาษีรถยนตท์ี่น าไปแสดง  หรือเก็บไว้ใน  

                  สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย  ที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี  เกิดข้ึนพร้อมกับความรับผิดในการเสีย  

                  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ลงวันที่ 1 มกราคม 2535 

6. กรณอีื่น 
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การขยายเวลาการช าระภาษี  คือ   อะไร   ? 

 

 

 

 

การขยายเวลาการช าระภาษี   ก็คือ การท่ี พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ตาม

มาตร 14 ได้บัญญัติเวลาช าระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีในกรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร 

โดยขยายเวลาช าระภาษีจากท่ีได้ก าหนดไว้ตาม มาตรา 48 ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว   

ท้ังนี้  พอสรุปไดด้ังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

การขยายเวลาการช าระภาษี 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ne1grIYQ_iAscM&tbnid=bqdT28t8qFFfUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://illustrations.co/design/royalty-free-stock-illustration-of-a-confused-businessman-thinking-about-something-by-dennis-cox-1045&ei=LWwzUZfRAeiOiAey1oGwAQ&bvm=bv.43148975,d.bmk&psig=AFQjCNFq6b79-yxWqdH8_FahuSjT9OUfUw&ust=1362410747991813
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ne1grIYQ_iAscM&tbnid=bqdT28t8qFFfUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://illustrations.co/design/royalty-free-stock-illustration-of-a-confused-businessman-thinking-about-something-by-dennis-cox-1045&ei=LWwzUZfRAeiOiAey1oGwAQ&bvm=bv.43148975,d.bmk&psig=AFQjCNFq6b79-yxWqdH8_FahuSjT9OUfUw&ust=1362410747991813
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ตามมาตรา 14 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการช าระภาษีสรรพสามิต  

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 กันยายน 2539 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23  พฤษภาคม 

2540  ได้ก าหนดรายละเอียดสรุปได้  ดังนี้  

 

1. กรณีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษี ภายใน  

10 วันนับแต่วันที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  ในกรณีดังต่อไปนี้  

1) กรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี  เกิดขึ้นในเวลาน าสินค้าออกจาก             

โรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 

2) กรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี   เกิดข้ึนพร้อมความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2. กรณีความรับผิดเกิดข้ึนพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษี ภายใน 

วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน      

ได้แก่สินค้า  

1) เครื่องไฟฟ้า 

2) แก้วและเครื่องแก้ว 

3) รถยนต์ 

4) เรือ 

5) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 

การขยายเวลาการช าระภาษี  ตามมาตรา 14 
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6) พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ 

7) รถจักรยานยนต์ 

8) หินอ่อน และหินแกรนิต 

9) แบตเตอรี่ 

3. กรณีน าสินค้าออกและไปแสดงเพื่อขาย ณ สถานที่อธิบดีอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษี  ภายใน 

วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ าหน่ายสินค้านั้น  ได้แก่  สินค้า  

1) เครื่องไฟฟ้า 

2) แก้วและเครื่องแก้ว 

3) เรือ 

4) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 

5) พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ 

6) รถจักรยานยนต์ 

7) หินอ่อน และหินแกรนิต 

8) แบตเตอรี่ 
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ตามมาตรา 52   และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ก าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบ 

อุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษี   ภายในวันที่ 15  ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจาก              

โรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน  ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2547              

ได้ก าหนดรายละเอียดพอสรุปได้  ดังนี้  

  ให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 

ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ** 

ได้แก่  

1. เครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 

2. เครื่องไฟฟ้า  นอกจากเครื่องปรับอากาศ 

3. แก้วและเครื่องแก้ว 

4. รถยนต์ 

5. เรือ 

6. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 

7. พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ 

8. รถจักรยานยนต์ 

9. หินอ่อนและหินแกรนิต 

10. แบตเตอรี่ 

 

สินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 

ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมีหลกัประกัน (มาตรา 52) 

หลักประกัน**               รายละเอียดในหน้าถัดไป  
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  ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ให้ผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษี  พร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น า

สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  โดยมีหลักประกัน  ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 

2547   และหนังสือที่  กค 0713/ว472  เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินประกันค่าภาษี  ลงวันที่  30 

ธันวาคม 2541  

  สรุปรายละเอียด  เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ  ดังนี้  

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใดประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษี

ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมี

หลักประกันให้ปฎิบัติ  ดังนี้  

1. ยื่นค าขอตามแบบ ภษ.01-15 ต่ออธิบดี 

2. วางหลักประกันเป็นเงินสด  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรขององค์การรัฐบาล  หนังสือ

ค้ าประกันของธนาคาร  โฉนดที่ดิน  หรือวางหลักทรัพย์  หรือหลักประกันอ่ืนที่อธิบดี

เห็นชอบ  เป็นประกันค่าภาษีส าหรับสินค้าที่จะน าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือ

คลังสินค้าทัณฑ์บนล่วงหน้า  1  เดือน 

3. การก าหนดวงเงินประกันค่าภาษี  ให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะ 6 เดือนที่ล่วง

มาแล้ว   ในกรณีที่ไม่เคยน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ก าหนดวงเงินประกันค่าภาษีได้ตามความเหมาะสม  และเมื่อครบ 6 เดือน  ให้ใช้

หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

4. ก าหนดระยะประกันค่าภาษีมีเวลา 1 ปี  นับแต่วันอนุมัต ิ

5. อธิบดีมีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงวงเงินประกันค่าภาษีได้ตามที่เห็นสมควร 

 

… หลักประกัน … 

หลักเกณฑ์และวงเงินประกันค่าภาษี 
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6. ผู้มีอ านาจอนุมัติตามค าขอ  คือ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 1 และ 2   ( กรณีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ต่างพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค ส าหรับสินค้าและบริการที่อยู่ในหน้าที่

ความดูแลรับผิดชอบ )  และผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค  (เฉพาะภายใน

เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ )  

7. กรมสรรพสามิตได้ก าหนดวงเงินประกันค่าภาษีส าหรับสินค้าบางประเภทไว้       

ตามหนังสือกรมสรรพสามิต  ที่ กค 0713/ว472 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541      

เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินประกันค่าภาษี  ดังนี้  

 

สินค้า 

วงเงินประกันค่าภาษีจ านวนร้อยละ 10

ของยอดค่าภาษีเฉลี่ย ในระยะ 6 เดือนที่

ล่วงมาแล้ว  ไม่เกิน 

1) เครื่องขายเครื่องดื่ม   300,000   บาท 

2) เครื่องไฟฟ้า ( เครื่องปรับอากาศ,โคมไฟฟ้า,โคมระย้า)   100,000   บาท 

3) แก้วและเครื่องแก้ว     10,000   บาท 

4) รถยนต์ 1,000,000   บาท 

5) เรือ    200,000  บาท 

6) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง      10,000  บาท 

7) รถจักรยานยนต์ (ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 

จังหวะ) 

 

    200,000 บาท 

8) พรมและสิ่งทอปูพื้นท าด้วยขนสัตว์       10,000 บาท 

9) แบตเตอรี่       10,000 บาท 
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 ตามมาตรา 59 และประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  ก าหนดประเภทสินค้าท่ีเสียภาษี

โดยใช้แสตมป์สรรพสามิต  หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  ลงวันที่  13  ตุลาคม 2547  ก าหนด

รายละเอียดสรุปได้   ดังนี้   

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ก าหนดประเภทสินค้าท่ีเสียภาษีโดย 

ใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมาแสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 

2. ให้สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้า 

ที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  

1) เครื่องดื่ม  ยกเว้นเครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม 

2) เครื่องปรับอากาศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าท่ีเสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต 

หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ( มาตรา 59) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hbeNk9CqncxEQM&tbnid=itdcLg0ZECDKwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uhome.in/2012/07/window-air-conditioner-clipart/&ei=i6kxUZOdMYrdkgWY3oHgCg&bvm=bv.43148975,d.bmk&psig=AFQjCNFO4XTa4vPUpigy0ZuTLJ9E_ufB1A&ust=1362295159488607
http://www.google.co.th/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=KQHIywiug8xrqM:&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/1104233-royalty-free-soda-clipart-illustration&docid=lS_JTpRnfQm0DM&imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-soda-clipart-illustration-1104233.jpg&w=400&h=420&ei=9MY0Ue7VFMWPrge-0oDQAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:131&iact=rc&dur=209&sig=107417650835543394138&page=1&tbnh=174&tbnw=166&start=0&ndsp=23&tx=90&ty=113
http://www.google.co.th/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=l1Tcw9oUzThduM:&imgrefurl=http://www.illustrationsof.com/1108992-royalty-free-soda-clipart-illustration&docid=xISfYxTl736hfM&imgurl=http://www.illustrationsof.com/royalty-free-soda-clipart-illustration-1108992.jpg&w=400&h=420&ei=9MY0Ue7VFMWPrge-0oDQAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:46,s:0,i:227&iact=rc&dur=564&sig=107417650835543394138&page=2&tbnh=181&tbnw=172&start=23&ndsp=24&tx=88&ty=97
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1. กรณีอัตราภาษีตามปริมาณ 

ภาษีสรรพสามิต  = ปริมาณสินค้า × อัตราภาษีสรรพสามิต 

 

2. กรณีอัตราภาษีตามมูลค่า 

ภาษีสรรพสามิต  = มูลค่า  × อัตราภาษีสรรพสามิต 

 

3. หากระบุอัตราภาษทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า 

ให้ค านวณค่าภาษีสรรพสามิตจากทั้ง 2 อัตราก่อน  และให้ใช้อัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า 

( ม.4 พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค านวณภาษสีรรพสามิต  ( มาตรา8, มาตรา9)  

http://www.google.co.th/imgres?hl=en&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=yk5S5gQjmUAEyM:&imgrefurl=http://www.clipsahoy.com/webgraphics4/as5551.htm&docid=H6ART6OTdFHYLM&imgurl=http://www.clipsahoy.com/clipart3/as5551.gif&w=250&h=231&ei=_KwxUcyWGsytrAey5ICABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:0,i:345&iact=rc&dur=208&sig=107417650835543394138&page=3&tbnh=182&tbnw=198&start=46&ndsp=28&tx=89&ty=125
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เนื่องจาก  ภาษีสรรพสามิต  = มูลค่า  × อัตราภาษีสรรพสามิต 

ดังนั้น   ความหมาย  มูลค่า  ในกรณีต่างๆตามกฎหมายจึงมีค่าสรุปได้  ดังนี้  
 

1. กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร ม.8 (1) 

การเสียภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมโดย รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระด้วย 

           มูลค่า        = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพ่ือมหาดไทย 

ดังนั้น  ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตฯ + ภาษีสรรพามิต + ภาษีเพ่ือมหาดไทย) × อัตราภาษสีรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต   แล้วจะค านวณค่าภาษีได้อย่างไร ? 

ดังนั้น  จึงแก้สมการเพื่อค านวณค่าภาษีสรรพสามิต  ดังนี้  

        ภาษีสรรพสามิต   = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) × อัตราภาษ ี

                                                                                                                                                       

       T          = (            A         +     T         + 10%T    )      ×   R 

           = (            A             +     T         + 0.1T     )       ×   R 

           = (            A         +   1.1T  )   R   =  AR  +  1.1 TR 

        T – 1.1 TR       =      AR 

         T(1-1.1R)       =      AR 

               T             =      AR 

                                   1-1.1R   
ดังนั้น   แทนค่า 

ภาษีสรรพสามิต           =  ราคาขาย ณ  โรงอุตสาหกรรม  ×  อัตราภาษ ี

                                           1 – ( 1.1 ×  อัตราภาษี )  
จึงไดสู้ตรการค านวณภาษีส าหรับกรณีท่ียังไม่ทราบมูลค่า  โดยทราบแต่ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

(ต้นทุน + ก าไร ) ที่ยังไม่รวมภาระภาษี   ดังนี้  

 

  ภาษีสรรพสามิต        = ราคาขาย ณ  โรงอุตสาหกรรม  ×  อัตราภาษ ี

                                                1 – ( 1.1 ×  อัตราภาษี )  
 

ฐานภาษีกรณีอัตราภาษีตามมูลค่า มาตรา 8 

สูตร 
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2. กรณีบริการ ม.8 (2) 

 

มูลค่า     =  รายรับของสถานบริการโดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระด้วย 

มูลค่า                            =  รายรับของสถานบริการ  +  ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพ่ือมหาดไทย 

 

ดังนั้น  ภาษีสรรพสามิต   = ( รายรับของสถานบริการ+ ภาษสีรรพสามติ + ภาษีเพื่อมหาดไทย )  × อัตราภาษ ี

  

หรือสูตร  ภาษีสรรพสามิต=       รายรับของสถานบริการ ×  อัตราภาษ ี

     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  รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนช าระเป็นงวดๆ  ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 

2540  เป็นต้นไป 

1.3 รายรับจากค่าธรรมเนียมการโอนค่าสมาชิก  เฉพาะส่วนที่เป็นรายได้ของ

สนามกอล์ฟ 

1.4 รายรับอื่นใดที่เรียกเก็บจากสมาชิก  เช่น  ค่าบ ารุงสนามที่เก็บเป็นรายปีหรือ

รายเดือน  เป็นต้น  



21 
 

สมณีย์  มงคลโภชน ์
5 มีนาคม 2556 

 

2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ  ได้แก่ 

  2.1 ค่า Green fee 

    2.2 ในกรณที่ค่า  Green fee รวมอยู่ในค่าบริการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย  

         (Package tour)  ให้คิดค่า Green fee  ตามท่ีผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ 

         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 และบริการอ่ืนๆ  รวมทั้งค่า Green Fee               

          ไว้ด้วยกัน  และการให้บริการที่พักดังกล่าวจะต้องเป็นการจัดให้พักใน 

       ห้องพักซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณสนามด้วย 

 

2.3  กรณีรายรับไนท์คลับ และดิสโก้เธค     คือ  

 

- รายรับของสถานที่ส าหรับดื่มกินและเต้นร า  โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ

ใช้เครื่องเสียง  หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง 

 

2.4  กรณีรายรับสถานอาบน้ าหรืออบตัว  และนวด     คือ 
 

- รายรับของการให้บริการอาบน้ าหรืออบตัว  และนวด  โดยมีผู้ให้บริการ 

 

2.5 กรณีรายรับกิจการโทรคมนาคม       คือ 
 

- รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ 

- รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับ

ภายในประเทศ  
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3. กรณีสินค้าน าเข้า  ม.8 (3) 

 

มูลค่า  = ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย 

             การส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะได้ก าหนดใน พ.ร.ฎ. แต่ใม่ 

             รวมถึง  VAT  + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพ่ือมหาดไทย  

ดังนั้น  ภาษีสรรพสามิต  =   ( มูลค่า ดังกล่าว ) ×  อัตราภาษีสรรพสามิต  

หรือสูตร  

         ภาษีสรรพสามิต  =  ( C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวม VAT) × อัตราภาษีสรรพสามติ 

             1 – ( 1.1 ×  อัตราภาษสีรรพสามติ )  

 
4. กรณีดัดแปลง 
 
 ผู้ดัดแปลง ม. 144  เบญจ 
 

มูลค่า  =  มูลค่าจากการดัดแปลง  โดยให้ถือราคาค่าจ้างแรงงานดัดแปลง  บวกด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์   

             หรือค่าจ้างท าของซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ด้วย  แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าฯ  ตามท่ีอธิบดี 

             ก าหนด ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับค่าใช้จ่ายในการ 

             ดัดแปลงรถยนต์และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547    

             และฉบับลงวันที่ 29  มิถุนายน 2554  

 

ดังนั้น   ภาษีสรรพสามิต  =   มูลค่าดังกล่าว  ×  อัตราภาษีสรรพสามิต 

 

 

ข้อสังเกต  กรณีมูลค่า  การเสียภาษีรถยนต์ดัดแปลงดังกล่าวนี้  กฎหมายมิได้ก าหนดให้รวมถึง 

             ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระ  ฉะนั้น  จึงไม่มีการค านวณภาษีโดยวิธีใช้สูตรแต่อย่างใด 
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  เมื่อใด  จึงใช้สูตร หรือ  ไม่ใช้สูตร  ในการค านวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  ? 

  ส าหรับ  กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร  และกรณีสถานบริการ 

 

   การค านวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร 

 

  ภาษีสรรพสามิต =  มูลค่า  ×  อัตราภาษีสรรพสามิต 

หรือสูตร  ภาษีสรรพสามิต =   ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  ×  อัตราภาษีสรรพสามิต 

               1 – ( 1.1 ×  อัตราภาษีสรรพสามิต )  
 
 

 โดย   มูลค่า     คือ    ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือมหาดไทยที่พีงต้องช าระ 

 

 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  มูลค่า  ก็คือ  ราคาที่รวมภาระภาษีสรรพสามิต  และภาษีเพ่ือมหาดไทยแล้ว 

                                            ซึ่งจะเป็นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม    นั่นเอง 

 

 ดังนั้น  หากทราบราคาขายสุทธิที่รวม  VAT  (ภาษีมูลค่าเพ่ิม) แล้ว  ก็ใช้ราคาดังกล่าว  หัก  

VAT  ออก  ก็คือ  มูลค่าสินค้าตามกฎหมายสรรพสามิตนั่นเอง  ซึ่งเป็นราคาที่รวมถึงภาระภาษี

สรรพสามิต  และภาษีเพ่ือมหาดไทยแล้ว   ฉะนั้น  จึงค านวณภาษีโดยไม่ต้องใช้สูตรข้างต้น  แต่ให้

ค านวณภาษีสรรพสามิตได้  ดังนี้  

  โดย  ภาษีสรรพสามิต  =  มูลค่า  ×  อัตราภาษีสรรพสามิต   

      

การค านวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  ? 

ประเด็น 
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แต่ !  ถ้าหากยังไม่ทราบราคาดังกล่าวหรือราคาขาย  ซึ่งจะพบในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่ที่

เริ่มจะเข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต  ที่ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีที่พึงต้องช าระ  แต่ทราบแต่ราคาที่

ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตพึงต้องช าระ (คือต้นทุน + ก าไร เท่านั้น)  ก็ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี

สรรพสามิต ( พวกเรา) แนะน าต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ค านวณภาษีโดยวิธีใช้สูตร 

 

จากสูตร  ภาษีสรรพสามิต =    ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี  ×  อัตราภาษีสรรพสามิต 

                 1 – ( 1.1 ×  อัตราภาษีสรรพสามิต )  
 

 

   หากต้องการทราบ  มูลค่า  ของสินค้า  ก็ให้หา  มูลค่า  ได้จาก… 

 

 

     มูลค่า         =  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย 

 

 

                     ซึ่งมูลค่าดังกล่าวนี้  ก็คือ  ราคาขายที่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระแล้ว 

         หรือ       เป็นราคาขายของผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อนรวม  VAT  (ภาษีมูลค่าเพ่ิม) นั่นเอง 

 

 

 

 

 

และ 



25 
 

สมณีย์  มงคลโภชน ์
5 มีนาคม 2556 

 

           

        

   

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17)  

---------------- 

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2527 ออก

ประกาศไว้ ดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเฉพาะเศษของบาทจากการค านวณภาษี 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2533 

 

                                                                            ประมวล สภาวส ุ

                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  107  ตอนที่ 114   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2533 )   

  

พระราชบัญญัติ 

จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 

 มาตรา 4    ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต  ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเสียภาษี

สรรพสามิตเพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี 

 ภาษีสรรพสามิตท่ีจะต้องเสียเพิ่มข้ึนตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้งได้ 

 

การปดัเศษของบาท 

และเศษของหนึ่งสตางค์ 
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1. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง  ฉบับที ่24 (พ.ศ.2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้  ลงวันที่ 30 

ธันวาคม  2534   ได้ก าหนดสินค้าไว้ 2 ประเภท  ได้แก่ 

1) น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

2) รถยนต์   

2. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง  ฉบับที ่30 (พ.ศ.2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้  ลงวันที่ 15 

สิงหาคม 2540   ได้ก าหนดสินค้าเพ่ิมข้ึนอีก  2 ประเภท  ได้แก่ 

3) เครื่องไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ 

4) รถจักรยานยนต์ 

3. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง  ฉบับที ่31 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้  ลงวันที่ 20 

ตุลาคม 2541   ได้ก าหนดสินค้าเพ่ิมข้ึนอีก  1 ประเภท  ได้แก่ 

5) แบตเตอรี่ 

4. ตาม ม.101 และกฎกระทรวง  ฉบับที ่37 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนได้  ลงวันที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2548   ได้ก าหนดสินค้าเพ่ิมขึ้นอีก  1 ประเภท  ได้แก่ 

6) เครื่องดื่ม 

หมายเหตุ   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตาม 1 2 3  และ  4  ต้องยื่นค าร้อง และปฎิบัติตามประกาศ      

               กรมสรรพสามิต เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีส าหรับ 

               สินค้าท่ีผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2547    และ 

               ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  วิธีการ  และเงื่อนไข  ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีส าหรับสินค้า 

               ที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว  (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548 

 

 

 

 

การลดหย่อนภาษี  มาตรา 101  
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สมณีย์  มงคลโภชน ์
5 มีนาคม 2556 

 

 

 

 

ม. 136   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณี  และตามอัตรา  ดังต่อไปนี้  

1. กรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในก าหนดเวลา  ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสรรพสามิต

ไว้หรือไม่  ให้เสียเบี้ยปรับอีก  2  เท่าของเงินภาษี 

2. กรณีได้ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินภาษีท่ีต้องเสียขาดไป       

ให้เสียเบี้ยปรับอีก  1  เท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไป 

 

 

ม.137  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใด  ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา หรือช าระขาดจากจ านวนที่ต้อง 

  เสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง 

  ช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ  และการค านวณเงินเพ่ิมดังกล่าวมิให้คิดทบต้น 

  เงินเพ่ิมตามมาตรานี้  มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีท่ีต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

 

ม.138  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

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

 

 

 

 

เบี้ยปรับ  และ  เงินเพิ่ม   มาตรา136, มาตรา137, มาตรา 138  
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