ภาษีสรรพสามิต เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากหลักการ
ดังต่อไปนี้
1. ภาษีท่เี กี่ยวกับอบายมุข (Sin Tax) เช่น สุรา ยาสูบ
ไพ่ การพนัน
2. ภาษีท่เี กี่ยวกับความบันเทิง (Entertainment Tax) เช่น
ไนท์คลับ ดิสโกเธค และสถานอาบนา้ หรืออบตัวและนวด
3. ภาษีท่เี กี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม (Environment Tax) เช่น
สาร CFC (สารที่ก่อให้ เกิดการทาลายชั้นบรรยากาศ)
4. ภาษีท่ไี ม่จาเป็ นแก่การดารงชีพ (Luxury Tax) เป็ น
ภาษีท่เี กี่ยวกับความฟุ่ มเฟื อยและเกินความจาเป็ นใน
ชีวิตประจาวัน เช่น เครื่องแก้ วคริสตัล

คิดภาษีสรรพสามิตจากฐานใด
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ ผ้ ปู ระกอบ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้นาเข้ าซึ่งสินค้ า หรือผู้ท่ ี
พระราชบัญญัติน้ กี าหนดให้ เป็ นผู้มีหน้ าที่เสียภาษี มีหน้ าที่เสียภาษีตามมูลค่า หรือ
ปริมาณของสินค้ าหรือบริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่ใช้ อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีเกิดขึ้น
การคานวณภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
1. กรณีอตั ราภาษีตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณสินค้ า x อัตราภาษีสรรพสามิต
2. กรณีอตั ราภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

เก็บภาษีสรรพสามิตจากใคร
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
บุคคลผู้มีหน้ าที่เสียภาษีสรรพสามิต คือ
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
3. ผู้นาเข้ าซึ่งสินค้ า
4. ผู้อ่นื ตามที่พระราชบัญญัติน้ กี าหนด

วิธีการเสียภาษีสรรพสามิต
1. ใช้ แสตมป์ สรรพสามิต
2. ใช้ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
3. ยื่นชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.1 ยื่นชาระภายใน 10 วัน นับแต่วันที่นา
สินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้ า
ทัณฑ์บน ได้ แก่ นา้ มันและผลิตภัณฑ์นา้ มัน
1.2 ยื่นชาระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่
นาสินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้ า
ทัณฑ์บน

ฐานภาษีกรณีอตั ราภาษีตามมูลค่า

ภาษีสรรพสามิต = รายรับของสถานบริการ x อัตราภาษี
สรรพสามิต
1 –(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
3. กรณีสินค้านาเข้า ตามมาตรา 8 (3)
มูลค่า = ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้ า + อากรขาเข้ า +
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริม
การลงทุน+ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้
กาหนดใน พ.ร.ฎ. แต่ ไม่รวมถึง VAT + ภาษี
สรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
ภาษีสรรพสามิต = (มูลค่าดังกล่าว) x อัตราภาษีสรรพสามิต
หรือสูตร
ภาษีสรรพสามิต = (C.I.F + อากรขาเข้ า + ค่าธรรมเนียมอื่น
ไม่รวม VAT) x อัตราภาษีสรรพสามิต
1 –(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

เมือ่ ใดจึ งใช้สูตร หรือไม่ใช้สูตร ในการคานวณภาษี

1. กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร ตามมาตรา 8 (1)
มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต +
ภาษีเพื่อมหาดไทย
ดังนั้น

สรรพสามิตตามมูลค่า สาหรับกรณีสนิ ค้ าที่ผลิตในราชอาณาจักร
และกรณีสถานบริการ
การคานวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า กรณีสนิ ค้ าผลิต
ในราชอาณาจักร

ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษี
สรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตรา
ภาษีสรรพสามิต
หรือสูตร
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
สรรพสามิต
1 –(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
2. กรณีบริการ ตามมาตรา 8 (2)
มูลค่า = รายรับของสถานบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษี
เพื่อมหาดไทย
หรือสูตร

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต
หรือสูตร
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
1 –(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
โดย มูลค่า คือ ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อ
มหาดไทยที่พึงต้ องชาระ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ มูลค่า ก็คือ
ราคาที่รวมภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ ว ซึ่ง
จะเป็ นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้น หากทราบราคาขายสุทธิท่รี วม VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แล้ ว ก็ใช้ ราคาดังกล่าวหัก VAT ออก ก็คือ มูลค่าสินค้ าตาม
กฎหมายสรรพสามิตนั่นเอง ซึ่งเป็ นราคาที่รวมถึงภาระภาษี
สรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ ว

ฉะนั้น จึงคานวณภาษีโดยไม่ต้องใช้ สตู รดังกล่าวข้ างต้ น แต่ให้
คานวณภาษีสรรพสามิตได้ ดังนี้
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

แต่ หากยังไม่ทราบราคาดังกล่าวหรือราคาขาย ซึ่งจะพบในกรณี
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการรายใหม่ท่ี
เริ่มจะเข้ าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต ที่ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวม
ภาษีท่พี ึงต้ องชาระ แต่ทราบเพียงราคาที่ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิต
ที่พึงต้ องชาระ ให้ คานวณภาษีโดยวิธใี ช้ สตู ร

จากสูตร
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวม
ภาษีฯ x อัตราภาษีสรรพสามิต
1 –(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
และ หากต้ องการทราบ มูลค่า ของสินค้ าก็ให้ หามูลค่า ได้ จาก...
มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต +
ภาษีเพื่อมหาดไทย
ซึ่งมูลค่าดังกล่าวนี้ ก็คือ ราคาขายที่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึง
ชาระแล้ ว หรือ เป็ นราคาขายของผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อน
รวม VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 1
สมมุติให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมสินค้ าตาม พ.ร.บ.พิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิต จาหน่ายสินค้ าแบตเตอรี่ในราคา ลูกละ
1,250 บาท (รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้ องชาระ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ ว) การหาราคามูลค่าของสินค้ าที่จะนาไปคานวณ
ภาษีสรรพสามิตต้ องหักภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมในสินค้ านั้นออก
เสียก่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,250 x 7 = 81.77 บาท
107
ฐานราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ = 1,250 - 81.77 บาท
มูลค่า ที่ใช้คานวณภาษีสรรพสามิต = 1,168.23 บาท
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต
= 1,168.23 x 10%
= 116.82 บาท

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้ อยละ 10
= 116.82 x 10%
= 11.68 บาท
ภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ กระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10
= 116.82 + 11.68 บาท
= 128.50 บาท
หมายเหตุ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้ นภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 42 ลว. 21 พ.ค. 2540) สินค้ าประเภท 08.90 แบตเตอรี่
อัตราภาษีตามมูลค่าร้ อยละ 10

ตัวอย่างที่ 2
สมมุติให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมสินค้ าตาม พ.ร.บ.พิกดั อัตราภาษี
สรรพสามิต จาหน่ายสินค้ าแบตเตอรี่ในราคา ลูกละ 1,250 บาท (ยังไม่รวมภาษี
สรรพสามิตที่พึงต้ องชาระ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทราบแต่ราคาที่ยังไม่รวมภาษี
สรรพสามิตพึงชาระ ให้ คานวณภาษีโดยวิธใี ช้ สตู ร
หมายเหตุ ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้ องชาระ(ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย 10%)
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต
1 –(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
ภาษีสรรพสามิต =
1,250 x 10%
1 –(1.1 x 10%)
=
125
0.89
=
140.44
บาท
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยอึกร้ อยละ10 = 140.44 x 10%
= 14.04 บาท
ภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้ อยละ 10
ที่พึงต้ องชาระ
= 140.44 +14.04
= 154.48 บาท
ฉะนั้น ราคาสินค้ าแบตเตอรี่ ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทยร้ อยละ 10 แล้ ว (มูลค่า)
= 1,250 + 154.48
= 1,404.48 บาท

กรมสรรพสามิต
เอกสารแนะนา
การคานวณภาษีสรรพสามิต
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