พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๗) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๘) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗พ.ศ. ๒๕๒๗
(๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๙

(๑๐) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๓๓
(๑๑) พระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑๒) พระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑๓) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๔๖
(๑๔) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑๕) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๖) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๗) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๘) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๙) พระราชกาหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑
(๒๐) พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกาหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑
(๒๑) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒๒) พระราชกาหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
(๒๓) พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกาหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
(๒๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2515
(๒๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(๒๖) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒๗) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒๘) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓๐) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓๑) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓๒) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓๓) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓๔) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓๕) พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
(๓๖) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓๗) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
(๓๘) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓
(๔๐) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓

(๔๑) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔๒) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔๓) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๔๔) พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ิ
(๔๕) พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
(๔๖) พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัตินี้
“สิ น ค้ า ” หมายความว่ า สิ่ ง ซึ่ ง ผลิ ต หรื อ น าเข้ า และระบุ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี พิ กั ด อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต ท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้
“บริการ” หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการตามที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัตินี้
“ราคาขายปลี ก แนะนา” หมายความว่า ราคาขายปลีก แนะนาที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ ผู้ นาเข้า
ประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
“รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคานวณได้เป็นเงินที่ได้รับ
หรือพึงได้รับเนื่องจากการให้บริการ
“ผลิต” หมายความว่า ทา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าหรือ ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่มิให้หมายความรวมถึง
(๑) การประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ทาขึ้นเพื่อขาย
(๒) การผลิ ต ยาสู บ จ านวนไม่ เ กิ น ห้ า ร้ อ ยกรั ม หรื อ ยาสู บ ประเภทยาเส้ น จ านวนไม่ เ กิ น หนึ่ ง กิ โ ลกรั ม
เพื่อบริโภคเอง
(๓) การเปลี่ ย นแปลงสุ ราโดยน าน้าสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงในสุรา
เพื่อบริโภคเอง หรือในกรณีที่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเพื่อดื่มในขณะนั้น
(๔) การดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงที่มิได้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ
“น าเข้ า ” หมายความว่ า น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศุ ล กากรซึ่ ง สิ น ค้ า ตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ดัดแปลง” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ต่อรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้เป็นรถยนต์นั่งหรือเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน โดยผู้กระทามิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์
“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดทั้งบริเวณแห่งสถานที่นั้น
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สาหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึง
สานักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการในกรณีที่ไม่อาจกาหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
“สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย” หมายความว่า สถานที่ใช้ส าหรับ แสดงรถยนต์เพื่อขายของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

“คลังสินค้าทัณฑ์บน” หมายความว่า สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี
“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ” หมายความว่า เจ้าของสถานบริการ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ
หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของสถานบริการด้วย
“ผู้นาเข้า” หมายความว่า ผู้นาของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
“ผู้ดัดแปลง” ให้หมายความรวมถึงผู้ที่จ้างหรือจัดให้ผู้อื่นทาการดัดแปลงด้วย
“เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน” ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนด้วย
“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
“เขตประกอบการเสรี” หมายความว่า เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
“แสตมป์สรรพสามิต” หมายความว่า แสตมป์ที่รัฐบาลทาหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี ” หมายความว่ า เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ แ สดงการเสี ย ภาษี แ ทนแสตมป์
สรรพสามิต
“เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไม่เกินอัตราท้ าย
พระราชบัญญัตินี้หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอานาจออกระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วิธีการคานวณปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าเพื่อเสียภาษี
(๒) การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะและ
การแสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ
(๓) การเก็บและการขนย้ายสินค้า
(๔) การเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
(๕) การประกอบกิจการสถานบริการ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา 6 (2) (3) (4) หรือ (5) ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (3)

มาตรา ๗ ให้ อธิ บ ดีมีอานาจตีความประเภทสินค้าและบริ การ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีส รรพสามิต
ท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การตีความตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และมิให้มีผลย้อนหลัง
มาตรา ๘ กาหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี การเสียภาษี การอุทธรณ์ หรือการแจ้งต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้ า ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามก าหนดเวลาดั ง กล่ า วมี เ หตุ จ าเป็ น จนไม่ ส ามารถ
จะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนกาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเป็นการทั่วไปที่จะทาให้ผู้มีห น้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในกาหนดเวลาตามพระราชบัญ ญัตินี้ได้ อธิบดีจะประกาศขยายกาหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่ าเหตุ
ดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายกาหนดเวลาออกไปแล้ว ให้ถือว่ากาหนดเวลาที่ขยายออกไปนั้นเป็น
กาหนดเวลาที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกาหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๙ บรรดาบั ญ ชี เอกสารและหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ หรื อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า เกี่ ย วกั บ
การเสี ย ภาษี หรื อการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าทาเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบดีห รือสรรพสามิตพื้นที่
มีอานาจสั่งให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ ผู้นาเข้าจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จ และส่งภายในกาหนดเวลา
ที่เห็นสมควร
ผู้ใดไม่ยอมตอบคาถามอันเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 9 โดยไม่มีเหตุอันสมควร จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (3)

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ต้องคานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการจัดเก็บอากรศุลกากร
มาตรา ๑๑ หนังสือเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี หรือหนังสืออื่นที่มีถึงบุคคลใด เพื่อ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรั บหรือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตนาไปส่ง ณ ภูมิลาเนา
หรือสานักงานของบุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบ
ผู้รับ ณ ภูมิลาเนา หรือสานักงานของผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือทางานในบ้านหรือ
สานักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ
สานักงาน โรงอุตสาหกรรม ภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับนั้น หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่ จาหน่าย
เป็นปกติในท้องที่นั้น หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกาหนดก็ได้
เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว
มาตรา ๑๒ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ให้อธิบดีมี อานาจเข้าไปหรือออกคาสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อ ทาการตรวจค้นยึด หรืออายัด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีที่จะต้องเสียได้ทั่วราชอาณาจักร
การเข้ า ไปเพื่ อ ท าการตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งท าในระหว่ า งเวลาพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ถึ ง พระอาทิ ต ย์ ต กหรื อ
ในระหว่างเวลาทาการของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่การตรวจค้น ยึด หรืออายัดในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ
จะกระทาต่อไปก็ได้
ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือป รับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 185

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ ทาการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอก
เวลาราชการ จะต้องเสียค่า ทาการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนั กงานสรรพสามิตผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวตาม
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เท่าทีจ่ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง
มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอานาจจัดให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตอยู่ประจาโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทั ณ ฑ์ บ น เพื่ อ ควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิบั ติ ข องผู้ ประกอบอุ ต สาหกรรมหรือ เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณฑ์บน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนอานวยความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือป รับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 185
ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 14 วรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่น บาท บทกาหนดโทษ
ตามมาตรา 184 (4)

มาตรา ๑๕ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้าหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งวันเวลาทาการ
ตามปกติ และวัน เวลาหยุ ด ทาการของโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการให้ อธิบดีทราบ
เป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า วันเริ่ม นาเข้าสินค้า หรือวันเริ่มให้บริการ และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกาหนด
วันเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการตามวรรคหนึ่งต้องเพิ่มเวลาทาการโดยเร่งด่วน
หรือต้องหยุดงานเพราะเหตุจาเป็น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งให้
อธิบดีทราบโดยมิชักช้า
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ท าให้ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก าร
ไม่สามารถแจ้งได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการปฏิบัติได้
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

ส่วนที่ ๒
การเสียภาษีสรรพสามิต
มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือผู้อื่นที่พระราชบัญญัติ
นี้ ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ต ามมู ล ค่ า หรื อ ตามปริ ม าณของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร หรื อ
ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้า ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะนา โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขายปลีกแนะนาให้ พิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และกาไรมาตรฐานซึ่งจะต้ อง
ไม่ ต่ ากว่ า ราคาขายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปรายสุ ด ท้ า ยในตลาดปกติ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีทรี่ าคาขายปลีกแนะนาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่สามารถ
กาหนดราคาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศราคาขายปลีกแนะนาเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
โดยกาหนดจากราคาขายหรือราคานาเข้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๒) ในกรณีบริการ ให้ถือตามรายรับของสถานบริการ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการค านวณรายรั บ ของสถานบริ ก ารให้ อ ธิ บ ดี มี อ านาจก าหนดรายรั บ ขั้ น ต่ าของ
สถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมูลค่าที่ใช้ในการคานวณภาษีตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้ผู้ประกอบ
อุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ น าเข้ า แจ้ ง ราคาขายปลี ก แนะน าและโครงสร้ า งราคาขายปลี ก แนะน าต่ อ อธิ บ ดี ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

ถ้าจะมีการเปลี่ ยนแปลงราคาขายปลี กแนะนาที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรื อ
ผู้นาเข้าแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนาต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้ นาเข้านาสินค้าติดตัวเข้ามาหรื อ
นาสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ นาสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 18 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมูลค่าที่ใช้ในการคานวณภาษีตามมาตรา ๑๗ (๒) ให้ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการแจ้งราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 19 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๒๐ สินค้าที่ต้องเสียภาษีตามปริมาณนั้น ให้ถือตามหน่ว ย ตามน้าหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิ
ของสินค้านั้น เว้นแต่
(๑) ในกรณีสินค้าประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลี้ยงด้วย เพื่อประโยชน์ในการถนอม
อาหาร น้าหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์คานวณภาษี ให้ถือเอาน้าหนักแห่งสินค้า รวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น
(๒) ในกรณีสินค้าที่บรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใดเพื่อ จาหน่ายทั้งหีบห่อหรือภาชนะและมีเครื่องหมายหรือ
ป้ายแสดงปริมาณแห่งสินค้าติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี อธิบดีจะถือว่าหีบห่อ
หรือภาชนะนั้นบรรจุสินค้าตามปริมาณที่แสดงไว้ก็ได้
มาตรา ๒๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษี มีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร
(ก) ถ้าสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรม ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่ นาสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีและถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
บุคคลใดนาสินค้าดังกล่าวไปใช้ภายในโรงอุตสาหกรรมก็ให้ถือว่าเป็นการนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
(ข) ถ้าสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอด
อากร หรื อเขตประกอบการเสรี ให้ ถือว่าความรับผิ ดในอันจะต้องเสี ยภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่ นาสิ นค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีนั้น
เว้นแต่เป็นการนาสินค้ากลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่ง และถ้าบุคคลใดนาสิ นค้า
ดังกล่าวไปใช้ภายในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือ

เขตประกอบการเสรี ก็ให้ถือว่าเป็นการนาสินค้าออกจากคลังสิ นค้าทั ณฑ์บนคลั งสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่ ว นเกิด ขึ้น ก่ อ นน าสิ น ค้ า ออกจากโรงอุ ตสาหกรรม คลั งสิ นค้าทัณ ฑ์บ น คลั งสิ นค้าทั ณ ฑ์ บ น
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
ทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๒) ในกรณีสินค้าที่นาเข้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิด
ในอันจะต้องเสียอากรศุลกากรสาหรับของที่นาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้น แต่ในกรณีสินค้าที่ นาเข้ามา
เพื่อนาเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่า
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นาสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีนั้น และถ้าผู้ นาเข้าหรือบุคคลใดนาสินค้าดังกล่าวไปใช้ภายในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ก็ให้ถือว่าเป็นการนาสินค้าออก
จากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เมื่อได้รับชาระราคาค่าบริการ
ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนได้รับชาระราคาค่าบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีทั้งหมดเกิดขึ้น
พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาตรา ๒๒ ในกรณีสินค้าซึ่งในเวลานาเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเพราะเหตุที่นาเข้ามาเพื่อใช้เอง
โดยบุคคลที่มีสิทธิเช่นนั้น หรือเพราะเหตุที่ นาเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดที่ กาหนดไว้โดยเฉพาะถ้าสินค้านั้นได้
โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีหรือได้ นาไปใช้ในการอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ หรือ
สิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง สินค้านั้นจะต้องเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าและปริมาณและอัตราภาษี
ที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือนาไปใช้ในการอื่น หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการ
คานวณภาษี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการโอน ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน
(๒) ในกรณีที่มีการนาไปใช้ในการอื่น ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตราภาษี
(๓) ในกรณีที่สิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือ
ลดอัตราภาษี
(๔) ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตราภาษีถึงแก่ความตายในขณะเป็นเจ้าของ ให้เป็นความรับผิด
ของผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้ได้รับมรดกสินค้านั้น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
กาหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าเมื่อสินค้านั้นได้โอนไปเป็นของ

บุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือนาไปใช้ในการอื่นนอกจากที่กาหนดไว้หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง ก็ให้สินค้าประเภทและชนิดนั้นได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๓ ในกรณีสิ น ค้าซึ่งผู้ ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓)
ถ้าสินค้านั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่มีเอกสิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงโดยเหตุอื่น
นอกจากความตาย สินค้านั้นจะต้องเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าและปริมาณและอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือ
วันที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการโอน ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน
(๒) ในกรณีที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลง ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์
ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยอนุ มั ติค ณะรั ฐ มนตรี มี อานาจประกาศก าหนดให้ สิ น ค้ าบางประเภทหรื อบางชนิ ด ซึ่ ง
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับ คืนหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรานี้
โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๒๔ ในกรณีเป็นการนาสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือตรวจวิเคราะห์สินค้าตามมาตรา ๒๖ (๓) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรเว้นแต่ในกรณีที่มีการปฏิบัติ
ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ (๓) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเป็นไปตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระสาคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า
ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นขาดหรือพบว่ าขาดไปจากบัญชี
ดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษี ส าหรับสินค้าที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้า
อันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนาสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
เว้นแต่
(๑) เป็ น การน าสิ น ค้ า ออกจากโรงอุ ต สาหกรรมไปเก็ บ ไว้ ใ นคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
ตามกฎหมายว่าด้วยศุล กากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) เป็นการนาสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี กลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสิน ค้าทัณฑ์บน

คลั งสิ น ค้าทัณฑ์บ นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่ งหนึ่ง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๓) เป็นการนาสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทดสอบประสิทธิ ภาพหรือ
ตรวจวิเคราะห์ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจาหน่าย ทั้งนี้ ตามประเภทสินค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๔) เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๕๘
(๕) เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี
(๖) เป็นการนาสินค้าออกไปโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายหรือคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนมาตรา 26 จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสีย หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 186 (1)

มาตรา ๒๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใดมีสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
แก่สินค้านั้น ให้ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าดังกล่าวตามแบบที่อธิบดี กาหนดต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ณ สถานที่ตามมาตรา ๕๙ ก่อนหรือพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีครั้งแรกตามมาตรา ๕๔
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 27 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๒๘ ในกรณี สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า รั ฐ มนตรี จ ะประกาศก าหนดให้ ก รมศุ ล กากรเรี ย กเก็ บ ภาษี
เพื่อกรมสรรพสามิตก็ได้ และให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดให้ชาระภาษีหรือวางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่น
หรือจัดให้มีผู้ค้าประกันเป็นประกันภาษีก่อนที่จะปล่อยสินค้าพ้นไปจากอารักขาของกรมศุลกากร
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมี อานาจประกาศกาหนดให้ มีการเชื่อ มโยง
ประเภทสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้กับพิกัดอัตราศุลกากร
มาตรา ๒๙ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสาหรับรถยนต์ดัดแปลงให้เกิดขึ้นเมื่อการดัดแปลงสิ้นสุดลง
ให้ผู้ดัดแปลงเสียภาษีตามมูลค่าจากการดัดแปลงตามวรรคหนึ่ง โดยให้ถือราคาค่าจ้างแรงงานดัดแปล ง
บวกด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้ างทาของซึ่งรวมค่าวัส ดุอุปกรณ์อยู่ด้วย แต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงและค่าวัสดุอุปกรณ์ตามที่อธิบดีกาหนด
การชาระภาษีสาหรับรถยนต์ดัดแปลง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๐ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี สาหรับรถยนต์ที่แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขาย ให้เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ถือว่าสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๔ และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ส าหรับรถยนต์ที่ แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขาย ให้อธิบดีมีอานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) อนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ทั้งนี้ ตามจานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนารถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจาก
สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลองเป็นการชั่วคราวสาหรับการจาหน่าย
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชาระภาษีรถยนต์ที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๓๐
ส่วนที่ ๓
การจดทะเบียนสรรพสามิต
มาตรา ๓๒ การจดทะเบียนสรรพสามิต ให้กระทาในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารมี ก ารประกอบ
อุตสาหกรรม นาเข้าหรือประกอบกิจการสถานบริการอยู่ก่อนพระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น
และยังไม่ได้จดทะเบียนสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าว
ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแก่
สินค้าหรือบริการนั้น
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารเริ่ ม ประกอบ
อุตสาหกรรม เริ่มนาเข้า หรือเริ่มประกอบกิจการสถานบริการ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการ
นั้นแล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าวยื่น คาขอจดทะเบี ยน
สรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิต หรือเริ่มนาเข้าสินค้าหรือเริ่มให้บริการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิ จการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
หลายแห่ง ให้แยกยื่นคาขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ในกรณีที่ผู้นาเข้านาสินค้าติดตัวเข้ามา หรือนาสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ นาสินค้าเข้ามา
โดยมิใช่เพื่อการค้า ให้อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการจดทะเบียนตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีี
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๓๓ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่น คาขอจดทะเบียน
สรรพสามิตต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมสถานประกอบการ หรือ
สถานบริการนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี
การขอจดทะเบียนสรรพสามิตและการออกใบทะเบียนสรรพสามิตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องแสดงใบทะเบียน
สรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการเว้นแต่อยู่ใน
ระหว่ า งการขอรั บ ใบแทนใบทะเบี ย นสรรพสามิ ต ตามมาตรา ๓๕ หรื อ น าส่ ง คื น ใบทะเบี ย นสรรพสามิ ต
ตามมาตรา ๓๗
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 34 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชารุดในสาระสาคัญหรือสูญหาย ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่น คาขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพื้นที่ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญหรือการสูญหาย และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตให้ถือเป็นใบทะเบียนสรรพสามิต
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๓๖ ผู้ ป ระกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ ประกอบกิจการสถานบริ การที่ประสงค์จ ะย้ า ย
โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการ ให้ แจ้งย้าย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกใบทะเบียนสรรพสามิตให้ใหม่
ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 36 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๓๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสงค์จะเลิกหรือโอน
กิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอนกิจการตามแบบที่อธิบดี กาหนดต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
สรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
ให้ผู้รับโอนกิจการยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอนกิจการและให้ประกอบ
กิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต ทั้งนี้ ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๓๒และมาตรา ๓๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 37 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย
ให้ ท ายาทหรื อ ผู้ จั ด การมรดกยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต ตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย
ในกรณี ที่ ท ายาทหรื อ ผู้ จั ด การมรดกไม่ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การต่ อ ไปให้ แ จ้ ง ยกเลิ ก ใบทะเบี ย น
สรรพสามิตต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตายในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมยังคงใช้ได้ต่อไป
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ ป ระกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ ประกอบกิจการสถานบริการไม่ยื่นงบเดือนหรือ
ผู้นาเข้าไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้าที่ นาเข้ามาในราชอาณาจักรติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป อธิบดีมี อานาจสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนสรรพสามิตได้

ส่วนที่ ๔
คลังสินค้าทัณฑ์บน
มาตรา ๔๐ ผู้ใดประสงค์จะตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 40 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต
ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๒ เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 42 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นช ารุ ด ในสาระส าคั ญ หรื อ สู ญ หายให้ เ จ้ า ของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่ออธิบดีหรือสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่
คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชารุดในสาระสาคัญหรือ
สูญหาย
ใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ถือเป็นใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๔๔ เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี หรือค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่ กาหนดไว้
ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ เจ้ าของคลั งสิ น ค้าทัณฑ์บนต้องใช้คลั งสิ นค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสิ นค้าที่ยังไม่ได้เสี ยภาษี
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเท่านั้น
การรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทาบัญชีคุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 187

มาตรา ๔๖ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเปิ ด คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ าพนั ก งานสรรพสามิต
ซึ่งอยู่ประจาคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46 จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (1)

มาตรา ๔๗ ผู้ที่จะเข้า ไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้ นและเข้าไปต่อหน้า
เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจาคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 47 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ในเวลาที่สินค้านั้นขาดหรือพบว่าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า และให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสี ยภาษีสาหรับสินค้า
ที่ขาดไปพร้ อมกับเบี้ ยปรั บและเงินเพิ่ม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นสู ญหายเพราะเหตุสุ ดวิสัยหรือเป็ นเหตุ
ผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดขึ้น โดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นให้เจ้า ของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนและผู้ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีพร้อมกับ
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนาสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นทราบ
เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) นาสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ชาระภาษีสาหรับสินค้านั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
อธิบดีจะอนุญาตให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการได้ต่อเมื่ อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ดาเนินการ
ตามวรรคสองแล้ว
มาตรา ๕๑ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎกระทรวง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และการฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง อธิบดีมี อานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้แต่ต้องแจ้ง
การเพิกถอนนั้นเป็นหนังสือให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบค าสั่ ง และให้ มี สิ ท ธิ ด าเนิ น การไปพลางก่ อ นได้ จนกว่ า จะมี ค าวิ นิ จ ฉั ย
ของรัฐมนตรี

ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนละทิ้งคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ไม่อาจติดต่อได้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ อธิบดีมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนาสินค้า
ไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง โดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือละทิ้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน และผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐
วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่อธิบดี กาหนด ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตนาสินค้าที่ตกค้างอยู่ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นออกขายทอดตลาดได้
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช้ค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและ
ค่าภาษีแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้แจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนั้นมารับคืน ถ้าไม่มารับคืนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ส่วนที่ ๕
การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี
มาตรา ๕๔ การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่
อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความรับผิ ดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ กาหนดในมาตรา ๒๑ (๑) วรรคสอง
ก็ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีดังกล่าวพร้อมกับ ชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นหรือก่ อนการนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
(๒) ในกรณีสินค้าที่ นาเข้า ให้ผู้นาเข้ายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดี กาหนดพร้อมกับชาระภาษี
ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๓) ในกรณีบริการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดี กาหนดพร้อม
กับชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
(๔) ในกรณีอื่น ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดี กาหนดพร้อมกับชาระภาษี
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
ให้ถือว่าไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสาหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเป็นเหตุให้การชาระภาษีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ขาดหรือ
เกิน ไปจากที่ไ ด้ ช าระไว้แล้ ว ให้ ผู้ มีห น้ าที่เสี ยภาษี ช าระภาษีเ พิ่ มให้ ค รบถ้ว นตามอัต ราที่เปลี่ ยนแปลงนั้ น หรื อ
ขอคืนเงินภาษีที่ได้ชาระไว้เกิน ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว
มาตรา ๕๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ความรับผิ ดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตณ สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอยู่ในเขตท้องที่นั้น
แบบรายการภาษี ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีชาระภาษีภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ได้ ทาการประเมินก่ อนที่ ความรับผิ ดในอันจะต้องเสี ยภาษีเกิด ขึ้น ให้ ช าระภาษีก่อนน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
(๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ชาระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การประเมินภาษี เมื่อได้มี คาวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจากที่ได้ ชาระไว้
หรือที่ได้ประเมินแล้วตามมาตรา ๙๙ ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ชาระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอ
ชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกันได้
การขอชาระภาษีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการชาระภาษีนั้น
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๙ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีและชาระ
ภาษีต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่
โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
หลายแห่ งอาจยื่ น คาร้ องต่ออธิบ ดีขอยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีรวม ณ ส านักงานสรรพสามิตแห่งใด
แห่งหนึ่งก็ได้
เพื่อประโยชน์ ในการช าระภาษีตามมาตรานี้ อธิบดีโ ดยอนุมัติรัฐ มนตรีจะประกาศกาหนดให้ ยื่นแบบ
รายการภาษีและชาระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่อื่น หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๖๐ ให้ผู้นาเข้ายื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีสาหรับสินค้าที่นาเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกาหนด

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ ให้ ผู้ จั ด การมรดก ทายาท หรื อ ผู้ ค รอบครองทรั พ ย์ ม รดกผู้ อ นุ บาล หรื อ ผู้ พิ ทั กษ์
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีแทน
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารควบเข้ า กั น หรื อ
โอนกิจการให้แก่กัน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันได้ตั้งขึ้นใหม่โดยการควบ
เข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รับโอนกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ ป ระกอบกิจ การสถานบริ การเดิ ม มีห น้ าที่ ร่ว มกั นในการยื่ นแบบรายการภาษี และช าระภาษีข องกิจ การเดิ ม
ที่ควบเข้ากันหรือกิจการที่โอนนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๓ ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คล
เลิกกิจการโดยมีการชาระบัญชีให้ผู้ชาระบัญชีและกรรมการผู้อานวยการหรือผู้จัดการซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวัน
เลิกกิจการ มีหน้าที่ร่วมกันในการยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการโดยไม่มี
การชาระบัญชี ให้บุคคลผู้มีอานาจจัดการมีหน้าทีย่ ื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี

ส่วนที่ ๖
แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
มาตรา ๖๔ ให้ รั ฐ มนตรี มี อานาจประกาศกาหนดให้ สิ นค้าใดเป็นสิ นค้าที่เสี ยภาษีโ ดยการใช้แ สตมป์
สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
การใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้วให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 64 วรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (2)

มาตรา ๖๕ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีมี ๒ ประเภท คือ
(๑) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ซึ่งกรมสรรพสามิตทาหรือจัดให้มีขึ้น
(๒) เครื่ องหมายแสดงการเสี ย ภาษีจดทะเบียนซึ่งผู้ ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้าได้จดทะเบียน
กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เครื่องหมายดังกล่าวแสดงการเสียภาษีสาหรับสินค้าของตนเอง
ให้ถือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการเป็นแสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ สาหรับการภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๖ แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ให้มีชนิดและลักษณะ
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเว้นแต่กรมสรรพสามิต ทาหรือจัดให้มีขึ้นซึ่งแสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ
มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สาหรับ
สินค้าของตนเอง ให้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้มีชนิดและลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะ
ถู ก ต้ อ งตามที่ ก าหนดในประกาศและมี ลั ก ษณะเฉพาะของตน ก็ ใ ห้ รั บ จดทะเบี ย นไว้ และให้ อ ธิ บ ดี ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้น
มาตรา ๖๙ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้าที่ประสงค์จะเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้ว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และให้อธิบดีประกาศยกเลิกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๐ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 70 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๗๑ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๗๐ มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตถ้าผู้ ได้รับอนุญ าต
ประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้ยื่น คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น คาขอดังกล่ าวแล้ว ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่อ ธิบ ดี ไม่ อ อกใบอนุ ญาตตามมาตรา ๗๐ หรือไม่อนุ ญาตให้ ต่ อ อายุใ บอนุ ญ าต
ตามมาตรา ๗๑ ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ใบอนุญาตก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี
มาตรา ๗๓ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(๑) ด าเนิ น การผลิ ต เครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี จ ดทะเบี ย นภายใต้ ก ารควบคุ ม ของเจ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิตโดยเสียค่าธรรมเนียมการควบคุมล่วงหน้าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ กาหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๒) แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ท ราบเวลาท าการหรื อ การเปลี่ ย นแปลงเวลาท าการของ
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
(๓) แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจานวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
(๔) ทาบัญชีประจาวันแสดงรายการเกี่ ยวกับการผลิตและการจาหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสี ยภาษี
จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 73 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 187

มาตรา ๗๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยอธิบดีจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาต
ด้วยก็ได้
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 74 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทบทกาหนดโทษตามมาตรา 187

มาตรา ๗๕ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะทาหรือรับจ้างทาสิ่งใด
ซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยอธิบดีจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาตด้วยก็ได้
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 75 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 187

มาตรา ๗๖ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดน าเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ยภาษี ข องทางราชการหรื อ เครื่ อ งหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เว้นแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการนาออกเพื่อส่งให้แก่กรมสรรพสามิต หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจ ดทะเบียนจะนาออกเพื่อขายหรือ จาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่ งได้
จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไว้
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 76 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๗๗ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะน าเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี จ ดทะเบี ย นเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 77 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้าซื้อหรือรับไว้ด้วยวิธีใดซึ่งแสตมป์สรรพสามิต หรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช่กรมสรรพสามิตหรือผู้ที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 78 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๗๙ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ น าเข้ า จะซื้ อ หรื อ สั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี
จดทะเบียนได้เฉพาะจากผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือให้นาเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเท่านั้น
การซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี จดทะเบียน ให้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิ บดี
ประกาศกาหนด
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 79 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา 79 วรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (2)

มาตรา ๘๐ ห้ ามมิให้ ผู้ ป ระกอบอุตสาหกรรมนาเครื่องหมายแสดงการเสี ยภาษีจดทะเบียนออกจาก
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไปเก็บรักษาไว้ในโรงอุตสาหกรรมของตนโดยไม่มีใบขนตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกาหนดกากับไปด้วย

ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี จ ดทะเบี ยนไว้
ณ สถานที่เก็บที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีและอยู่ในโรงอุตสาหกรรมนั้น และต้องทาบัญชีประจาวันแสดงรายการ
เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 80 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 187

มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือจาหน่าย หรือมีไว้เพื่อขายหรือจาหน่ายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้ เว้นแต่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 81 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว
เพื่อขายหรือจาหน่าย หรือเพื่อนาออกใช้ โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว
เว้นแต่เป็นการครอบครองแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อขายหรือจาหน่าย สาหรับการสะสม
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 82 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนาแสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใช้ในการเสียภาษี
แล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 83 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต อธิบดีมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีกาหนดครั้งละไม่เกินสามเดือน

มาตรา ๘๕ อธิบดีมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าต และการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ การปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั้ น
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ส่วนที่ ๗
การประเมินและการวางประกันค่าภาษี
มาตรา ๘๖ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อ
(๑) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
(๒) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรื อมีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่ต้องเสี ย
คลาดเคลื่อนไป
(๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือ คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ยอมตอบคาถาม
ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อั น เป็ น สาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ภาษี โ ดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควรหรื อ ไม่ ส ามารถ
แสดงหลักฐานเพื่อการคานวณภาษี
(๔) สินค้าขาดจากบัญชีหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระสาคัญของการผลิตสินค้าขาดจากบัญชีตามมาตรา ๒๕
หรือมาตรา ๔๘
มาตรา ๘๗ ในการดาเนินการตามมาตรา ๘๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทารายการลงในแบบรายการภาษีตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบรายการภาษี
(๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายการในแบบรายการภาษี ห รื อ ในเอกสารอื่ น ที่ ยื่ น ประกอบแบบรายการภาษี
เพื่อให้ถูกต้อง
(๓) ประเมินภาษีตามหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอยู่ห รือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าถูกต้อง
เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๖ (๓) โดยไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ก็ได้
มาตรา ๘๘ เมื่อประเมินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๖ ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด
ทาให้จานวนเงินภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป พนักงานเจ้าหน้าที่มี อานาจที่จะแก้ไขจานวนเงินภาษีที่ได้ประเมิน
ไปแล้วและแจ้งจานวนเงินภาษีที่ถูกต้องไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี
การแก้ไขจานวนเงินภาษีที่ได้ประเมินไปแล้วตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นการประเมินตามมาตรา ๘๖
มาตรา ๙๐ การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กระทาได้ภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) สองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี หรือวันสุดท้ายแห่ง กาหนดเวลาที่อธิบดี
เลื่อนหรือขยายออกไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบรายการภาษีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
(๒) สองปี นั บ แต่ วั น ยื่ น แบบรายการภาษี ทั้ ง นี้ เฉพาะในกรณี ที่ มี ก ารยื่ น แบบรายการภาษี ภ ายหลั ง
วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลาดังกล่าวใน (๑) แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่ง กาหนดเวลายื่นแบบรายการ
ภาษี
(๓) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่ง กาหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี ในกรณีที่ไม่มีการยื่นแบบรายการภาษี
หรือมีการยื่นแบบรายการภาษีโดยแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่ าที่แสดง
ไว้ในแบบรายการภาษี
ในกรณี มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ยื่ น แบบรายการภาษี ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ งหรือ
ไม่ส มบู ร ณ์ ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่โดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได้ภายในกาหนดเวลาห้ าปีนับแต่ กาหนดเวลา
ตาม (๑) หรือภายในกาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันยื่นแบบรายการภาษีตาม (๒) แล้วแต่กรณี

มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับจานวนเงินภาษีที่ต้องชาระ ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะ
นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้นาเข้าประสงค์จะนาสินค้าออกไปจากอารักขาของ
กรมศุลกากรก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้าชาระภาษีตามจานวน
ที่แสดงไว้ในแบบรายการภาษี พร้อมกับวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันจนครบจานวนภาษีที่อาจจะต้องเสีย สาหรับ
สินค้านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้าจะขอให้อธิบดีรับการค้าประกันของธนาคารแทนการวางเงิน
เพิ่มเติมเป็นประกันโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดก็ได้
เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ จานวนเงินภาษีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มี อานาจนาสิ นค้าไปเป็น
ตัวอย่างได้พอสมควร
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่มีการวางเงินหรือรับการค้าประกันของธนาคารแทนการวางเงินประกันค่าภาษีตาม
มาตรา ๙๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจากจานวนภาษีที่ได้ชาระไว้และแจ้งให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้าทราบแล้ว ให้เก็บภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเงินประกันดังกล่าวหรือแจ้งให้ธนาคารผู้ ค้า
ประกันชาระเงินตามสัญญาค้าประกัน ถ้าเงินประกันไม่คุ้มค่าภาษีก็เรียกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้า
ชาระเพิ่มจนครบ แต่ถ้าได้เงินเกินค่าภาษี ให้คืนเงินส่วนที่เกินโดยมิชักช้า
ส่วนที่ ๘
การอุทธรณ์การประเมินภาษี
มาตรา ๙๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา ๙๔ ได้ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง การประเมิ น
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด

มาตรา ๙๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิตเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่มีความจาเป็นและรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เพิ่มเติมอีกคณะหนึ่ง หรือหลายคณะก็ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบตามที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๕ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จ ฉัย ชี้ขาดของที่ป ระชุ มให้ ถื อเสี ย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้ มีเสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
มิได้
มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มี อานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียกหรือคาสั่ง
บุคคลที่มาให้ถ้อยคาเป็นพยานตามหนังสือเรียกให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผู้ใดไม่ยอมตอบคาถามอันเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักง าน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 96 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (3)

มาตรา ๙๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่มอบหมาย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ให้ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละ
อนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๙ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วนระยะเวลาดังกล่ าวจะขยาย
ออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ต้องยื่นฟ้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น กาหนดเวลา
ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยุติการพิจารณาอุทธรณ์

การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันและ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนที่พิจารณาแล้วเสร็จ
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อ านาจสั่ ง ไม่ รั บ อุ ท ธรณ์ ยกอุ ท ธรณ์ เพิ ก ถอนการประเมิ น หรื อ
แก้ ก ารประเมิ น ให้ ผู้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ เ สี ย ภาษี เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงได้ ในกรณี ที่ สั่ ง ไม่ รั บ อุ ท ธรณ์ ให้ ถื อ ว่ า ได้ วิ นิ จ ฉั ย
ให้ยกอุทธรณ์
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทาเป็นหนังสือ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาวินิจฉัย
ผู้ อุทธรณ์ผู้ ใดไม่พอใจคาวินิ จ ฉัยของคณะกรรมการพิจ ารณาอุ ทธรณ์ ให้ มีสิ ทธิฟ้องต่อศาลได้ภ ายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๐๐ การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้
ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่น คาร้องต่ออธิบดี ขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อนถ้าอธิบดี
พิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะสั่งให้หาประกันตามที่
เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่อธิบดีได้สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามมาตรา ๑๐๐ ไว้แล้ว ถ้าต่อมามีพฤติการณ์
ปรากฏว่าได้มีการกระทาเพื่อประวิงการชาระภาษี หรือได้มีการกระทาหรือตั้งใจจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย
หรือยักย้ายทรัพย์สินเพื่อให้พ้นอานาจการยึดหรืออายัด อธิบดีมีอานาจเพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
ส่วนที่ ๙
การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี
มาตรา ๑๐๒ สินค้านาเข้าที่จาแนกประเภทไว้ ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษี ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี อานาจกาหนดให้สินค้าใดตามวรรคหนึ่ง เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ นาเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือ
คืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
สินค้าตามวรรคหนึ่ง ถ้า นากลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ นาออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อการ
ส่งออก ให้เสียภาษีตามอัตราที่ใช้อยู่ในเวลาที่ นาสินค้ากลับเข้ามาหรือในเวลาที่ นาสินค้าออกจากเขตปลอดอากร
แต่ถ้าเป็นกรณีลดอัตราภาษี ให้ นาค่าภาษีที่ชาระไว้แล้วมาหักออกได้ เว้นแต่เป็นการนาสินค้ากลับเข้ามาหรือ
น าสิ น ค้ า ออกจากเขตปลอดอากร เพื่ อ ส่ ง กลั บ คื น โรงอุ ต สาหกรรม คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

มาตรา ๑๐๔ สินค้าที่นาออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี หรือสินค้าที่ นาออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้ว ย
ศุลกากร หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับยกเว้นอากรตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษี สาหรับสินค้า ที่กาหนดในกฎกระทรวงได้
โดยน าจ านวนเงิน ภาษีที่ได้เสี ย ไว้แล้ ว ส าหรับสิ นค้าที่ นามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่ ว นประกอบในการผลิ ตสิ น ค้ า
มาหักออกจากจานวนเงินภาษีที่ต้องเสียสาหรับสินค้านั้น
ในกรณีที่จานวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สาหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ ได้รับ
การลดหย่อนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าจานวนเงินภาษีที่ต้องเสีย ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีนั้น
การยื่นคาร้องขอลดหย่อนภาษีตามวรรคหนึ่ง และการคืนเงินภาษีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
คาวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับจานวนเงินภาษีที่ขอลดหย่อนให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๐๖ อธิบดีมีอานาจยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสินค้าที่นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดิ มหรื อ
อีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สาหรับสินค้าที่นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
การยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สินค้าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดยผ่านส่วนราชการ
ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
(๒) สิ น ค้าตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงที่ บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ แ ก่ส่ ว นราชการในราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๓) สินค้าที่จาหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(๔) น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันที่เติมในอากาศยานหรือเรื อที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ซึ่งพนักงาน
ศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว
การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๘ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การบริการตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับให้แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดยผ่าน
ส่วนราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศ ล
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๒) การบริการตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการใน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๙ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี อานาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารเศรษฐกิ จ ของประเทศหรื อ เพื่ อ ความผาสุ ก ของประชาชน ทั้ ง นี้
จะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๐ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ นาเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สาหรับสินค้าที่พิสูจน์
ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การขอคืนภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑๑ สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า ซึ่ ง ได้ เ สี ย ภาษี แ ล้ ว หากส่ ง กลั บ ออกไป ให้ คื น ภาษี ใ ห้ แ ก่ ผู้ น าเข้ า
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และในอัตราส่วนเดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
มาตรา ๑๑๒ กรณีสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งได้เสียภาษีแล้ว และมีการนาสินค้านั้นไปผลิตเป็น
สินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้คืนภาษีสาหรับสินค้านาเข้านั้นให้แก่ผู้นาเข้าตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
เดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย และการเสียภาษีนั้นไม่ใช่
เป็นการเสียภาษีตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนให้ยื่นคาร้องต่ออธิบดีภายในสามปีนับแต่วันชาระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย เมื่ออธิบดีเห็นว่าผู้ยื่น คาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืนให้คืนเงินภาษี
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องมี คาร้องก็ได้
แต่ต้องสั่งคืนภายในเวลาสามปีนับแต่วันชาระภาษี
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ทาการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๖ แล้ว ปรากฏว่าภาษี
ที่ชาระแล้วได้ชาระโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ให้คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนภาษี ให้คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มคี าวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๖ แล้ว ปรากฏว่าต้องมีการ
คืนเงินภาษีตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับคืนเงินภาษีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง มิให้เกินกว่าจานวนเงินที่ได้รับคืนและให้จ่ายจากเงินภาษีที่จัดเก็บได้
ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๗ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี อานาจประกาศกาหนดสินค้าใดซึ่งบุคคลที่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษีนาเข้ามาเพื่อใช้เองให้ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒

ส่วนที่ ๑๐
บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ
มาตรา ๑๑๘ ให้ ผู้ ป ระกอบอุตสาหกรรมและผู้ ประกอบกิจ การสถานบริ การทาบั ญชีประจาวั น และ
งบเดือน ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ให้ผู้นาเข้าทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
บัญชีประจาวันให้ทาให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่ นาเข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตณ สถานที่ที่
ระบุไว้ในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
บัญชีประจาวัน เอกสารการลงบัญชี สาเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ให้
เก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี ที่ โ รงอุ ต สาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริ ก าร หรื อ สถานที่ อื่ น ใดซึ่ ง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้
การทาบัญชีประจาวัน งบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่ นาเข้ามาในราชอาณาจักรและการยื่นงบเดือน
ตามมาตรานี้ อธิบดีจะอนุญาตให้กระทาโดยใช้วิธีการอื่นใด และจะอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้ นาเข้านาสินค้าติดตัวเข้ามาหรื อ
นาสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ นาสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (2)

มาตรา ๑๑๙ ผู้ ป ระกอบกิจ การสถานบริการใดประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐาน
การรับเงินให้ขออนุมัติต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อานาจติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา
โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตน
ในกรณีที่อุป กรณ์ห รื อเครื่ องมือ ตามวรรคหนึ่ง ตราหรือสิ่ งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ห รื อเครื่ องมื อดัง กล่ า ว
สูญหาย บุบสลาย หรือ ชารุด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ทราบโดยมิชักช้าและหากการสูญหาย บุบสลาย
หรือชารุดได้เกิดขึ้นเพราะผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมิได้ใช้ความระมัดระวัง และ
ฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตนแล้ว ให้อธิบดีดาเนินการให้ผู้ ประกอบอุตสาหกรรมหรื อ
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบั ติการตามหน้าที่ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 185
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 120 วรรคสองหรือวรรคสาม ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 184 (1)

มาตรา ๑๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้อุปกรณ์เครื่องมือ
ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัด ทาไว้ตามมาตรา ๑๒๐ บุบสลาย
ชารุด หรือใช้การไม่ได้
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 121 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 189

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ห รือเครื่องมือใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ตามมาตรา ๑๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ปริมาณสินค้าหรือปริมาณรายรับที่ คานวณได้จากอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีก็ได้
ส่วนที่ ๑๑
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานประกอบการ หรือสถานบริการในระหว่างเวลา
ทาการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การค้น

ในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทาต่อไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจะค้น
ในเวลาใดก็ได้
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่ จาเป็น
มาประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนั้น
(๔) นาสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้ าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 123 (1) (2) หรือ (4) จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 185
ผู้ใดไม่ยอมตอบคาถามอันเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี ค ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 123 (3) โดยไม่มีเหตุอันสมควร จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (3)

มาตรา ๑๒๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มี อานาจสั่งให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ นาเข้าเปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้าเพื่อตรวจสินค้าในขณะที่
นาออกจากหรือเตรียมการจะนาออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนหรืออารักขาของกรมศุลกากร และ
จะนาสินค้าในปริมาณพอสมควรออกจากหีบห่ อหรือภาชนะบรรจุสินค้านั้นไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรื อ
วิเคราะห์ก็ได้
การส่งคืนและการทาลายสินค้าที่นามาตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผู้ใดไม่ยอมตอบคาถามอันเป็น สาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 124 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (3)

มาตรา ๑๒๕ ในการค้นหรือเปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
มาตรา ๑๒๖ ในการค้นสถานที่หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๒๓ (๒) ก่อนลงมือค้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และให้ค้นต่อหน้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ นาเข้า
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ ทางานในสถานที่นั้น หรือผู้ครอบครองยานพาหนะ
แล้วแต่กรณี ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ค้น ต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมา
เป็นพยาน
มาตรา ๑๒๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและทาบัญชีรายละเอียดสิ่งของ
ที่ค้น ยึด หรืออายัดไว้
บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้อ่านให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ นาเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ ทางานในสถานที่นั้น
ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี และให้บุคคลดั งกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ ถ้าไม่ยอมลง
ลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้

มาตรา ๑๒๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อานาจยึดหรืออายัดสินค้า บัญชี เอกสาร ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เป็นหลักฐานในการ
สืบสวน สอบสวน และการดาเนินคดีจนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทาความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและ
ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มี คาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือวันที่มคี าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึ ด ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ในขณะที่ ยึ ด ไม่ ป รากฏตั ว เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองและไม่ มี ผู้ ใ ด
มาแสดงตนเป็นเจ้าของเพือ่ ขอรับคืนภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ แต่วันยึดให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต
ทรัพย์สินที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีห รือศาลไม่พิพากษาให้ ริบ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า
มาตรา ๑๒๙ เพื่อประโยชน์ในการบังคับชาระภาษี สินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา
๑๒๘ ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และปรากฏว่าสินค้านั้นยังไม่ได้เสียภาษี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจยึดหรืออายัดต่อไปจนกว่าจะได้รับชาระภาษีครบถ้วน
มาตรา ๑๓๐ ทรัพย์สินที่ยึดไว้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นของเสียได้ง่าย หรือถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของทรัพย์สิน อธิบดีจะจัดการขายหรือ จาหน่ายทรัพย์สินนั้นก่อนถึง
กาหนดตามมาตรา ๑๒๘ ก็ได้ และได้เงินเป็นจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
การขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๓๑ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต ามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ ง ถ้ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน และการดาเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติ
อธิบดีคืนทรัพย์สินดังกล่าว หรือเงินที่ได้จากการขายหรือ จาหน่ายทรัพย์สิ นตามมาตรา ๑๓๐วรรคสอง ให้แก่
ผู้ครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพย์สินนั้นมา หรือถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นก่อนถึง กาหนดเวลาตามมาตรา ๑๒๘ วรรค
หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ให้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเก็ บ รั ก ษาและการขายหรื อ จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ตามมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง
ก่อนคืนเงินให้แก่ผู้ครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพย์สินนั้นมาด้วย
ในการคืนทรัพย์สินที่ยึดตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ครอบครองได้ทรัพย์สิ นนั้นมาจากเจ้าของโดยการ
กระทาความผิดทางอาญา ก็ให้คืนแก่เจ้าของนั้น
มาตรา ๑๓๒ ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตตามมาตรา ๑๒๘ หรือที่ศาลพิพากษาให้ริบเป็นของ
กรมสรรพสามิต ให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 133 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทกาหนดโทษตาม
มาตรา 184 (4)

มาตรา ๑๓๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั บ กุ ม และปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ ๑๒
การเปรียบเทียบคดี
มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนาตามมาตรา ๑๗ (๑) ในการ
กาหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนาตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าของ
สินค้าเพื่อกาหนดค่าปรับโดยให้ถือมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่
กระทาความผิ ดนั้ น ถ้าไม่มีสิ น ค้าชนิ ดเดียวกันให้ ถือมูล ค่าของสิ นค้าที่มีลั กษณะใกล้ เคียงกันตามที่ซื้อขายกัน
ในเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามวรรคหนึ่งได้หรือสินค้าดังกล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดีมี อานาจ
ประกาศมูลค่าของสินค้าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกาหนดค่าปรับ
มาตรา ๑๓๗ ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึง จาคุกหรือ
ไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอานาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรื อความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
ให้เป็นอานาจของอธิบดี
(๒) สาหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
(ก) ในเขตพื้น ที่ กรุ งเทพมหานคร ให้ เป็น อานาจของคณะกรรมการเปรี ยบเที ยบคดี ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(ข) ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ให้เป็น อานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจ านวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยิ น ยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ ชาระเงินค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป

มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิด
ที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละเป็ น ความผิ ด ที่ มี อั ต ราโทษปรั บ อย่ า งสู ง ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น บาท
ถ้าผู้ ต้องหายิ น ยอมให้ เปรี ย บเทีย บ ให้ ผู้ จับกุมควบคุมผู้ ต้องหาไปยังที่ ทาการของผู้ ที่มี อานาจเปรียบเทียบคดี
เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบคดี ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงที่ ทาการ
ของผู้มีอานาจทาการเปรียบเทียบคดี
ถ้ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ ผู้ มี ป ระโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ งร้ อ งขออธิ บ ดี จ ะปล่ อ ยชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหาในระหว่ า งรอการ
เปรียบเทียบหรือรอการชาระเงินค่าปรับโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ให้ นาบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่า ผู้ใดกระทาความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัติ
นี้ และผู้ นั้ น ยิ น ยอมให้ เปรี ย บเทีย บ ให้ พนักงานสอบสวนส่ งเรื่องให้ อธิบดีห รือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ ทั้งนี้ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๑๓
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา ๑๔๐ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มิได้ยื่นแบบรายการภาษีและไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลาตามส่วนที่ ๕ ให้เสียเบี้ยปรับอีก
สองเท่าของเงินภาษี
(๒) ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ทาให้จานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป
ให้ เ สี ย เบี้ ย ปรั บ หนึ่ ง เท่ า ของเงิ น ภาษี ที่ เ สี ย ขาดไปนั้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ยื่ น แบบรายการภาษี ไ ว้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
มีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีให้เสียเบี้ยปรับสองเท่าของ
เงินภาษีที่เสียขาดไปนั้น
(๓) ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระสาคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา
๒๕ หรือมาตรา ๔๘ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี
เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔๑ ผู้ มีห น้ าที่เสี ย ภาษีผู้ ใ ดไม่ ช าระภาษีภ ายในกาหนดเวลาหรือ ช าระขาดจากจ านวนภาษี
ที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
และการคานวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
เงิ น เพิ่ ม ตามมาตรานี้ มิ ใ ห้ เ กิ น กว่ า จ านวนภาษี ที่ ต้ อ งช าระโดยไม่ ร วมเบี้ ย ปรั บ และอาจลดลงได้
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๒ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให้ถือเป็นเงินภาษี
ส่วนที่ ๑๔
การบังคับชาระภาษีค้าง
มาตรา ๑๔๓ เพื่อให้ได้รับชาระภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือ ยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชาระภาษีได้โดยมิต้องขออานาจศาล
การยึดทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้ส่งคาเตือนเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษี
ที่ค้างภายในกาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
การขายทอดตลาดทรัพย์สินจะกระทามิได้ในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๓ หรือระยะเวลาที่
ให้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๙๙ และตลอดระยะเวลาที่ ทาการพิจารณาอุทธรณ์หรื อพิจารณาคดีของศาล
เว้นแต่เป็นของสดของเสียได้ให้อธิบดีมี อานาจที่จะขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร และได้เงิน
เป็นจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
ผู้ ค้ า งช าระภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นประเภทไม่ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ใน
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ผู้ค้างชาระภาษีมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
ให้อธิบดีมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ โดยสั่งให้ผู้ค้างชาระภาษีงดเว้นการจาหน่ายสิทธิ
เรียกร้องและห้ามบุคคลภายนอกนั้น ชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซึ่งค้างชาระภาษี แต่ให้ชาระหรือ
ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่ง
ในกรณี ที่ บุ ค คลภายนอกที่ ได้ รั บ ค าสั่ ง อายั ด นั้ น ปฏิ เ สธหรื อ โต้ แ ย้ ง หนี้ ที่ เ รี ย กร้ อ งเอาแก่ ต น
ให้กรมสรรพสามิตฟ้องคดีต่อศาล แต่ทั้งนี้ คาสั่งห้ามชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ยังคงมีผลอยู่
จนกว่าศาลจะพิพากษาเป็นอย่างอื่น
อธิบ ดีมี อานาจน าทรั พย์ สิ น ที่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ได้รั บตามวรรคหนึ่ ง ออกขายทอดตลาดได้โ ดยให้ น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้ ค้ า งช าระภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นประเภทไม่ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด
ในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย

มาตรา ๑๔๕ การยึ ด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิ นเพื่อให้ ได้รับ ช าระภาษีที่ค้างให้ นา
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาใช้ บั ง คั บ เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
ให้อธิบดีมีอานาจวางระเบี ยบปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิ น ตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๔๖ เมื่อได้มีคาสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดทาลาย
ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึงทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 146 จาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 190

มาตรา ๑๔๗ เงิน ที่ได้จ ากการขายทอดตลาดทรั พ ย์สิ น ให้ หั ก ไว้เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชาระเป็นค่าภาษี ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๑๔๘ เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ ให้ อธิบดีมี อานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกหนังสือเรียกผู้ค้างชาระภาษีและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้างชาระภาษีนั้นที่มีเหตุอันควร
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยคา
(๒) สั่งบุคคลใน (๑) ให้นาบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างมาตรวจสอบ
(๓) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทาการตรวจค้นหรือยึดบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวใน (๑)
การดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกหรือ
คาสั่ง และการปฏิบัติตาม (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ผู้ใดไม่ยอมตอบคาถามอันเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 148 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 188 (3)

มาตรา ๑๔๙ เมื่ อ ได้ มี ก ารยึ ด ทรัพ ย์ สิ น ไว้แ ล้ ว ถ้ า ได้ มี ก ารช าระเงิ นค่ า ใช้จ่ ายในการยึด และค่าภาษี
ที่ค้างชาระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้อธิบดีสั่งถอนคาสั่งยึดนั้น
เมื่อได้มีการอายัดสิทธิเรียกร้องไว้แล้ว ถ้าได้มีการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการอายัด และค่าภาษีที่ค้างชาระ
โดยครบถ้วนก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับชาระเงินจากบุคคลภายนอก หรือก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
ได้ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้อธิบดีสั่งถอนคาสั่งอายัดนั้น
ส่วนที่ ๑๕
การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๑๕๐ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี

ภาษีที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
มาตรา ๑๕๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต ส่งมอบเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรา
๑๕๐ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย โดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นได้
หมวด ๒
ใบอนุญาตสาหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
ส่วนที่ ๑
สุรา
มาตรา ๑๕๒ ในส่วนนี้
“สุรา” ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ น้า
สุ ร า หรื อซึ่งดื่มกิน ไม่ได้ แต่เ มื่อ ได้ผ สมกับ น้าหรื อของเหลวอย่ างอื่นแล้ ว สามารถดื่ม กิน ได้เช่นเดี ยวกับ น้ าสุ ร า
แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
“สุ ร าแช่ ” หมายความว่าสุร าที่ไม่ได้กลั่น และให้ ห มายความรวมถึงสุ ราแช่ที่ได้ผ สมกับสุรากลั่นแล้ว
แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
“สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว
แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
มาตรา ๑๕๓ ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่น สาหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองให้ยื่น ค าขอ
อนุญาตต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตทีอ่ อกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 191
ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินหนึ่ง หมื่นบาท แต่ถ้าสุรานั้นมีปริมาณต่ากว่าหนึ่งลิตร ปรับไม่เกินสองพันบาท
บทกาหนดโทษตามมาตรา 192
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 193
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท บทกาหนดโทษ
ตามมาตรา 194
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ซึ่งออกตามมาตรา 153 กระทาการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอ
ใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 205

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดประสงค์จะนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การน าสุ ร าเข้ า มาตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า หรื อ มิ ใ ช่ เ พื่ อ การค้ า อธิ บ ดี มี อ านาจผ่ อ นผั น
ให้นาเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจานวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทาการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการนาเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรื อการถ่ายล าตามกฎหมายว่า ด้ว ยศุล กากร ทั้งนี้ ให้ อธิบดีมี อานาจกาหนดหลั กเกณฑ์วิธีก าร และเงื่ อ นไข
ในการกากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 154 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 195

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 155 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา 155 ทาการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ปรับไม่เกินสองพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 197
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ซึ่งออกตามมาตรา 155 กระทาการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอ
ใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 205

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายสุรา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การขายทั้งหมดในคราวเดียวภายใต้ความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ ได้รั บ
ใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(๒) การขายในการบังคับคดี
(๓) การขายโดยคาสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๔) กรณีอื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕๖ ใบอนุญาตขายสุรามี ๒ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
(๒) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจานวนต่ากว่าสิบลิตร
มาตรา ๑๕๗ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดเปลี่ ย นแปลงภาชนะบรรจุสุ ร าเพื่ อ การค้ า เว้นแต่เป็นผู้ ไ ด้รั บใบอนุ ญ าต
ให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้ เปลี่ยนแปลงภาชนะ
บรรจุสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 157 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196

มาตรา ๑๕๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงสุราโดยนาสุราอื่นใดหรือน้าหรือของเหลวหรือวัตถุอื่นใดเจือปนลง
ในสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ เฉพาะ
กรณีผู้ ซื้อได้ร้ องขอให้ เปลี่ ย นแปลงสุ ร าเพื่อดื่ม ในขณะนั้น ทั้งนี้ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 158 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196

ส่วนที่ ๒
ยาสูบ

มาตรา ๑๕๙ ในส่วนนี้
“ต้นยาสูบ” หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
“ใบยา” หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
“ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยวและให้หมายความ
รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“บุหรี่ซิกาแรต” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ซึ่งมวน
ด้วยกระดาษหรือวัตถุทที่ าขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
“บุหรี่ซิการ์” หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
“บุหรี่อื่น” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก
หรือวัตถุอื่นที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุทที่ าขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด
“ยาเส้น” หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
“ยาเส้นปรุง” หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้า
“ยาเคี้ยว” หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้าเพื่ออม
หรือเคี้ยว
“ยาอัด ” หมายความว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทาเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่น
เจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม
“ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการเพาะปลูกต้นยาสูบ
“ผู้บ่มใบยา” หมายความว่า ผู้ทาการบ่มใบยาสดเป็นใบยาแห้ง
“ซอง” ให้หมายความรวมถึงห่อ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช้บรรจุหรือผูกมัดยาสูบ
มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดประสงค์จะทาการเพาะปลูกต้นยาสูบ ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 160 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาทบทกาหนดโทษตามมาตรา 196

มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดประสงค์จะซื้อใบยาแห้ง ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตลอดทั้งการทาบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 161 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196

มาตรา ๑๖๒ เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้องการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยายาสูบ
หรือต้องการทราบรายละเอียดในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ การผลิตยาสูบให้ผู้เพาะปลูก
ต้นยาสูบ ผู้บ่มใบยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 162 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196

มาตรา ๑๖๓ ผู้ ใดประสงค์จ ะผลิตยาสูบให้ยื่น คาขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 163 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 193
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ยาสู บ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศก าหนดตามมาตรา 163 วรรคหนึ่ ง ปรั บ ไม่ เ กิ นห้ า หมื่ น บาท
บทกาหนดโทษตามมาตรา 194
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาสูบ ซึ่งออกตามมาตรา 163 กระทาการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญ าตไว้ในที่เปิดเผย (3)
ไม่ขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาทบทกาหนดโทษตามมาตรา 205

มาตรา ๑๖๔ การผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ
มาตรา ๑๖๕ ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองยาสูบที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าห้าร้อยกรัม หรือ
ยาสูบประเภทยาเส้นที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าหนึ่งกิโลกรัม เว้นแต่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาสูบมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
มาตรา ๑๖๖ ผู้ใดประสงค์จะนาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ
ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การนาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่าง
สินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมี อานาจผ่อนผันได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ตามจานวนและทางด่ าน
ศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทาการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการนาเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมี อานาจกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 166 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 195

มาตรา ๑๖๗ ผู้ใดประสงค์จะขายยาสูบ ให้ยื่น คาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต การขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการขายยาสูบด้วยโดยอนุโลม
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 167 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบตามมาตรา 167 ทาการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ปรับไม่เกินสองพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 197
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบ ซึ่งออกตามมาตรา 167 กระทาการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอ
ใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 205

มาตรา ๑๖๘ ใบอนุญาตขายยาสูบมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๑ สาหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่ง จานวนหนึ่งพันมวนขึ้นไปถ้าเป็น
ยาสูบประเภทยาเส้นครั้งหนึ่ง จานวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ ยวครั้งหนึ่งจานวน
สองร้อยกรัมขึ้นไป
(๒) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๒ สาหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่ง จานวนต่ากว่าหนึ่งพันมวน
ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้นครั้งหนึ่ง จานวนต่ากว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่ง
จานวนต่ากว่าสองร้อยกรัม
(๓) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๓ สาหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น
มาตรา ๑๖๙ การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้ว ห้ามแบ่งขาย
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 169 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196

ส่วนที่ ๓
ไพ่
มาตรา ๑๗๐ ในส่วนนี้
“ไพ่” หมายความว่า สิ่งที่สามารถใช้เล่นการพนันมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีเครื่องหมายแสดงแต้มต่าง ๆ
ซึง่ ทาด้วยกระดาษ พลาสติก หนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือวัตถุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗๑ ผู้ใดประสงค์จะผลิตไพ่ ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 171 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 193
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไพ่ ซึ่งออกตามมาตรา 171 กระทาการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอใบ
แทนใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 205

มาตรา ๑๗๒ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ไพ่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 172 วรรคหนึ่ง จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 198

มาตรา ๑๗๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่ งร้อยยี่สิบใบ เว้นแต่ไพ่นั้น
เป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทาขึ้น หรือเป็นไพ่ที่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต
มาตรา ๑๗๔ ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลงแก้ไขหรือกระทาด้วยประการอื่นใดแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิต ทาขึ้น
เพื่อขายอย่างไพ่
ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งไพ่ที่กระทาขึ้นโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 174 จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตามจานวนไพ่ของกลางเป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกัน แต่ต้องไม่ต่ากว่าห้าพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 199

มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดประสงค์จะนาไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การน าไพ่เข้ามาตามวรรคหนึ่ งเพื่ อเป็นตัว อย่า งสิ น ค้าหรื อ มิใช่เ พื่ อ การค้า อธิบดีมี อานาจผ่ อนผั น ให้
นาเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจานวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทาการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการนาเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมี อานาจกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 175 วรรคหนึ่ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ บทกาหนดโทษตามมาตรา 195

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดประสงค์จะขายไพ่ ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 196
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายไพ่ตามมาตรา 176 ทาการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ปรับไม่เกินสองพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 197
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายไพ่ ซึ่งออกตามมาตรา 176 กระทาการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอใบ
แทนใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุ ดในสาระสาคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทกาหนดโทษตามมาตรา 205

ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการขายไพ่ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๗ ใบอนุญาตขายไพ่มี ๒ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ ๑ สาหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจานวนตั้งแต่สี่สิบสารับขึ้นไป
(๒) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ ๒ สาหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจานวนต่ากว่าสี่สิบสารับ
ส่วนที่ ๔
การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๗๘ ใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ซึ่งออกตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ มาตรา
๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขอใบแทนใบอนุ ญ าต
จากผู้มอี านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้ถือเป็นใบอนุญาต

มาตรา ๑๗๙ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งออกตาม
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖จะต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากผู้มอี านาจออกใบอนุญาต
การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๘๐ การโอนใบอนุญาตตามหมวดนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอานาจ
ออกใบอนุญาต
การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
ส่วนที่ ๕
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๘๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข้อ กาหนดในใบอนุญาต
ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีกาหนดครั้งละไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๑๘๒ ให้ผู้ออกใบอนุญาตมี อานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
ตามหมวดนี้
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข้อ กาหนดในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๘๓ ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘๒ แล้ว จะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง
หมวด ๓
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาตรา ๑๙
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๖ มาตรา

๓๗ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๑๒๐ วรรคสอง
หรือวรรคสาม
(๒) ไม่ปฏิบัติตามวิธี การที่ กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือวิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๔) ไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่
ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๓
มาตรา ๑๘๕ ผู้ ใดขัดขวางเจ้ าพนัก งานสรรพสามิ ตหรื อ พนั กงานเจ้ าหน้า ที่ซึ่ งปฏิบั ติ การตามหน้ า ที่
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๓(๑) (๒) หรือ (๔)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๖ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่า
ของค่าภาษีที่จะต้องเสีย หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖
(๒) นาเข้าซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี
มาตรา ๑๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๘๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๑๘๘ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๔๖
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า
(๓) ไม่ยอมตอบคาถามอันเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียก
ของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ มาตรา ๙๖วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๓ (๓)
มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๑๒๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท
มาตรา ๑๙๑ ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๑๙๒ ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท แต่ถ้าสุรานั้นมีปริมาณต่ากว่าหนึ่งลิตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๙๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราหรือยาสูบ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เ กิน
ห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๖๙ หรื อ มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๙๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา ๑๕๕ ใบอนุญาตขายยาสูบตามมาตรา ๑๖๗ หรือ
ใบอนุญาตขายไพ่ตามมาตรา ๑๗๖ ทาการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน
สองพันบาท
มาตรา ๑๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๙๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตามจานวนไพ่ของกลาง
เป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกัน แต่ต้องไม่ต่ากว่าห้าพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๐ ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้ องยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๑ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งได้มาหรือล่วงรู้
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๒๐๒ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ นาพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท

มาตรา ๒๐๓ ผู้ ใ ดกระท าการดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ส องเท่ า ถึ ง สิ บ เท่ า ของค่ า ภาษี
ที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ากว่าสี่ร้อยบาท
(๑) มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เว้นแต่
(ก) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้ รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ
และไพ่
(ข) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ มีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรื อในคลังสิ นค้าทัณฑ์บน หรือในกรณีที่เป็นการครอบครองยาสูบหรือไพ่โดยชอบ
ตามมาตรา ๑๖๕ หรือมาตรา ๑๗๓
(๒) มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้ว
ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๙
มาตรา ๒๐๔ ผู้ ใดกระทาการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้ าเท่า
ถึงสิบห้าเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ากว่าแปดร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เว้นแต่
(ก) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ
และไพ่
(ข) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิต และได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ มี ไ ว้ ใ นโรงอุ ต สาหกรรมหรื อ ในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น หรื อ ในกรณี ที่ เ ป็ น การขายหรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ ขายซึ่ ง ไพ่
ที่กรมสรรพสามิตผลิตขึ้น
(๒) ขายหรือมีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโ ดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคื นภาษี
แล้วตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๙
มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ซึ่งออกตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ กระทาการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่ เ กิน
ห้าพันบาท
(๑) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(๒) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
(๓) ไม่ขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มี อานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
หรือชารุดในสาระสาคัญ
มาตรา ๒๐๖ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๒๐๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๒๐๔ (๑) หรือ (๒) นอกจาก
จะได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้แล้ว ให้มีหน้าที่เสียภาษี สาหรับสินค้านั้นให้ครบถ้วนอีกด้วยถ้าผู้นั้นไม่ยอมชาระภาษี
ภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้นาสินค้านั้นออกขายทอดตลาดได้

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช้ค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและ
ค่าภาษีตามลาดับแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้แจ้งให้เจ้าของสินค้านั้นมารับคืน ถ้าไม่มารับคืนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
สิ น ค้าด้อยคุณภาพ สิน ค้าปลอม หรือสิ นค้าที่ไม่เหมาะสมในการบริโภค หรือสิ นค้าที่มีลั กษณะตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ ต กเป็ น ของกรมสรรพสามิ ต ทั้ ง นี้ ให้ ท าลายสิ น ค้ า นั้ น หรื อ จั ด การกั บ สิ น ค้ า นั้ น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐๗ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ สินค้าหรือวัตถุอื่นใดซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทา
ความผิดหรือมีไว้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลมีอานาจสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต เว้นแต่ทรัพย์สิน
เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นด้วยในการกระทาความผิด
สาหรับของกลางต่อไปนี้ ให้ศาลสั่ งริบเป็นของกรมสรรพสามิต ไม่ว่ าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษา
หรือไม่
(๑) ยาเส้น และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ในคดีกระทาผิดตามมาตรา ๑๖๓
(มียาเส้นและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยไม่ขออนุญาตผลิตยาสูบ ม.163)

(๒) สินค้าในคดีกระทาผิดตามมาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔
(มีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ ม.173 หรือดัดแปลง แก้ไขหรือกระทาด้วยประการอื่นใดแก้ไขไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทาขึ้นเพื่อขาย
อย่างไพ่ ม.174)

(๓) สินค้าในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๘๖
(1.ฝ่าฝืน ม.26 นาสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
2.นาเข้าซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี)

(๔) แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๘๙
ตลอดจนภาชนะที่บรรจุสิ่งของดังกล่าว
(ความผิดตาม ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ม.70 ถึง ม.83)

(๕) ภาชนะ เครื่องกลั่นสาหรับผลิตสุรา ในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๙๓
(มีภาชนะ เครื่องกลั่นสาหรับผลิตสุรา โดยไม่ขออนุญาตผลิตสุรา ม.153)

(๖) ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๒๐๓ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๐๔
(๑) และ (๒) รวมทั้งหีบห่อ
(1.มีไว้ในครอบครองหรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน
2.มีไว้ในครอบครองหรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต โดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้ว
ตามหมวด 1 ส่วนที่ 9)

(๗) แม่พิมพ์ไพ่ ในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๙๘
(มีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ไพ่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ม.172)

ภายใต้ บั งคับ มาตรา ๒๐๖ สิ น ค้าที่มีไว้เป็น ความผิ ด และผู้ ต้องหายินยอมให้ ทาการเปรีย บเที ย บคดี
อันเป็นเหตุให้คดีอาญาเลิกกัน ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต และให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๒ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๘ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น

หรื อ ในกรณี ที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ ต้ อ งสั่ ง การหรื อ กระท าการและละเว้ น ไม่ สั่ ง การหรื อ ไม่ ก ระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐๙ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่ าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าการดาเนินการจัดเก็บภาษีนั้นจะเสร็จสิ้นไป
สินค้าที่ได้เสียภาษีไว้แล้วตามกฎหมายที่ถูกยกเลิก ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าเงินภาษี
ที่ได้เสียไว้แล้วนั้นเป็นเงินภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑๐ การยื่ น คาคัดค้านการประเมินภาษีและการยื่นอุทธรณ์ คาวินิจฉัย คาคัดค้านที่ได้ ยื่ น ไว้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา ให้ ถื อ เป็ น การยื่ น อุ ท ธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กรณีที่มีการประเมินภาษีแล้วและอยู่ในระหว่างระยะเวลายื่นคาคัดค้าน หรือกรณีที่มีคาวินิจฉัยคาคัดค้าน
แล้วและอยู่ในระหว่างระยะเวลายื่นอุทธรณ์ หรือกรณีที่มี คาวินิจฉัยอุทธรณ์ คาวินิจฉัยคาคัดค้านแล้วและอยู่ใน
ระหว่างระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้รับแจ้ง
การประเมินหรือผู้ได้รับคาวินิจฉัยคาคัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือให้ผู้ได้รับคาวินิจฉัยอุทธรณ์คาวินิจฉัยคาคัดค้านฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ให้ถือว่าการดาเนินการบังคับชาระภาษีค้าง และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
เป็นการดาเนินการบังคับชาระภาษีค้าง และการยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้
การบังคับชาระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑๑ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายว่าด้วยยาสูบ
กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา
ให้ ถือว่าบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑๒ ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ออกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีก
หกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่น คาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ต่ อ สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ณ ส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ โ รงอุ ต สาหกรรม สถานประกอบการ หรื อ

สถานบริการนั้นตั้งอยู่ แล้ว แต่กรณี ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในมาตรา ๓๓
มาตรา ๒๑๓ ใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติ
สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชบั ญญั ติ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติไพ่พุทธศั กราช ๒๔๘๖ ก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตแต่ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๑๔๔ ฉ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๒๗ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้ที่ต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่น คาขอรับใบอนุญาต ภายในหกเดือนนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับการยื่นขอใบอนุญาตนั้น ๆ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
(1)
(2)

ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี

ฉบับละ
ปีละ

150,000 บาท
15,000 บาท

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

ลักษณะ
7,500 บาท
จาเพาะละ
ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ฉบับละ
150,000 บาท
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ฉบับละ
150,000 บาท
ใบอนุญาตนาเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ครั้งละ
5,000 บาท
การควบคุมการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
เดือนละ
75,000 บาท
ใบอนุญาตผลิตสุรา
ฉบับละ
300,000 บาท
ใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ครั้งละ
25,000 บาท
ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ ๑
ปีละ
100,000 บาท
ประเภทที่ ๒
ปีละ
50,000 บาท
ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ฉบับละ
300,000 บาท
ใบอนุญาตขายยาสูบ
ประเภทที่ ๑
ปีละ
100,000 บาท
ประเภทที่ ๒
ปีละ
50,000 บาท
ประเภทที่ ๓
ปีละ
100,000 บาท
ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
ฉบับละ
30,000 บาท
ใบอนุญาตนาใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ครั้งละ
25,000 บาท
ราชอาณาจักร
ใบอนุญาตผลิตไพ่
ฉบับละ
300,000 บาท
ใบอนุญาตขายไพ่
ประเภทที่ ๑
ปีละ
100,000 บาท
ประเภทที่ ๒
ปีละ
50,000 บาท
ใบอนุญาตนาไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
ครั้งละ
25,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
1,000 บาท
การโอนใบอนุญาต
ครั้งละ กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม

(20) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ครั้งละ

ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
หนึ่งในสี่ของค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

ประเภทที่

รายการ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

01.01
001.02

ตอนที่ ๑
สินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
“น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน” หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ามันเบนซิน
น้ามันก๊าด น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องบินไอพ่น
น้ามันดีเซล น้ามันเชื้อเพลิงหนัก น้ามันเตา และ
น้ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ามันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว
น้ามันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์)
ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือ
โซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ
ทีไ่ ด้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึง
น้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
หรือใช้แทนน้ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ามัน
ที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น
น้ามันเบนซิน และน้ามันที่คล้ายกัน
50
50

01.03

แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน
และของเหลวที่คล้ายกัน
น้ามันก๊าดและน้ามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน

01.04

น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องบินไอพ่น

50

01.05

น้ามันดีเซล และน้ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

50

01.06

ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลว
ที่คล้ายกัน

50

01.07

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว

50

50

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วยละ (บาท)

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

20
20
20
20
20
20
20

01.08

ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือ
ของเหลวที่คล้ายกัน
เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว
ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน
ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซ
ที่คล้ายกัน
เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน
บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

50

01.12

น้ามันเตาและน้ามันที่คล้ายกัน

50

01.13

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

50

01.14

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

50

01.09
01.10
01.11

01.90

ตอนที่ ๒
สินค้าเครื่องดื่ม
“เครื่องดื่ม” หมายความว่า
(๑) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้
โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมี
แอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕
อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง
(ก) น้าหรือน้าแร่ตามธรรมชาติ
(ข) น้ากลั่นหรือน้ากรองสาหรับดื่มโดยไม่
ปรุงแต่ง

50
50
50

50

หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด

20
20
20
20
20
20
20
20

(ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเอง
โดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย
ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
(ง) น้านมจืด น้านมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่ง
หรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร
(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้าแข็ง
(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

02.01
02.02

02.03
02.04
02.05
02.90

(๒) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภคณ จุดขาย
ปลีก
(๓) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
น้าแร่เทียม น้าโซดาและน้าอัดลม ที่ไม่เติมน้าตาล
หรือสารที่ทาให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส
น้าแร่ และน้าอัดลม ที่เติมน้าตาลหรือสารที่
ทาให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่ม
อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้าผลไม้หรือน้าพืชผัก
ตามประเภทที่ ๐๒.๐๓
น้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้าพืชผักที่ไม่ได้
หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้าตาลหรือสาร
ทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่ม
พร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๓
สินค้าเครื่องไฟฟ้า
“เครื่องไฟฟ้า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์
ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบ
กับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย

30

ลิตร

20

30

ลิตร

20

30

ลิตร

20

30

ลิตร

10

30

ลิตร

20

30

20

03.01
03.90

04.01

05.01
05.90

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สาหรับติดเพดานหรือผนัง
แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สาหรับให้แสงสว่างกลางแจ้ง
หรือถนนหลวง
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๔
สินค้าแบตเตอรี่
“แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือ
หมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรือ
อย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บ
พลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้
แบตเตอรี่
ตอนที่ ๕
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
“แก้วและเครื่องแก้ว” หมายความว่า สิ่งของ
และเครื่องใช้ที่ทาด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดคริสตัล
และแก้วคริสตัลอื่น ๆ
แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๖
สินค้ารถยนต์
“รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่
สามล้อและเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า
หรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมรถที่เดินบนราง
รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และรถยนต์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“รถยนต์นั่ง” หมายความว่า รถเก๋งหรือ
รถยนต์ที่ออกแบบสาหรับเพื่อใช้สาหรับนั่งเป็นปกติ
วิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะ
ทานองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อ
เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือ
ด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
“รถยนต์โดยสาร” หมายความว่า รถตู้หรือ
รถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจานวน
มาก รวมทั้งรถยนต์ในลักษณะทานองเดียวกัน

30
30

30

30
30

06.01
06.02
06.03
06.90

07.01

08.01
08.90

“รถยนต์กระบะ” หมายความว่า รถยนต์ที่มี
ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถ
โดยไม่มีหลังคา
รถยนต์นั่ง
รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน
รถยนต์กระบะที่ออกแบบสาหรับให้มีน้าหนักรถ
รวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๗
สินค้ารถจักรยานยนต์
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อ
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกิน
หนึ่งล้อ เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์หรือกาลังไฟฟ้า
และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานยนต์
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
รถจักรยานยนต์
ตอนที่ ๘
สินค้าเรือ
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้า
ทุกชนิด
เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้าที่ใช้เพื่อความ
สาราญ
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๙
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง
“ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” หมายความว่า
น้าหอม หัวน้าหอม น้ามันหอม และสิ่งทีท่ าให้มี
กลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง
(๑) หัวน้าหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า
และ
(๒) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“เครื่องสาอาง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์
สิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายมนุษย์ สาหรับทาความสะอาด ป้องกัน
แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น

80
80
50
80

30

50
30

09.01
09.90

10.01

11.01

แต่ไม่รวมถึง
(๑) เภสัชผลิตภัณฑ์ และ
(๒) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
น้าหอม หัวน้าหอม และน้ามันหอม
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๑๐
สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ
“พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ” หมายความว่า
เครื่องลาดที่ทาจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์
สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาด
และสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึง
ของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนา
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ
ตอนที่ ๑๑
สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต
“หินอ่อน” หมายความว่า หินซึ่งแปรสภาพ
จากหินปูน ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น
องค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือ
ลักษณะใด ซึ่งสามารถนาไปขึ้นรูป ตัด หรือ
แกะสลักเป็นรูปร่างหรือลวดลายได้
“หินแกรนิต” หมายความว่า หินอัคนี
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบและลักษณะใด
ซึ่งกรดไม่กัด แข็งและทนทาน สามารถนาไปใช้งาน
ก่อสร้างและประดับตกแต่ง
หินอ่อนและหินแกรนิต
ตอนที่ ๑๒
สินค้าสารทาลายชั้นบรรยากาศ
“สารทาลายชั้นบรรยากาศ” หมายความว่า
สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มี
คลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ
หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสม
ในชั้นบรรยากาศจะทาให้โมเลกุลของโอโซน
ถูกทาลาย

20
20

30

30

12.01
12.90
13.01

13.02

สารทาลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์
ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๑๓
สินค้าสุรา
(๑) สุราแช่
(ก) ชนิดเบียร์

30

(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่น

30

(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือ
ไวน์องุ่น

30

(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค)

30

(๒) สุรากลั่น
(ก) ชนิดสุราขาว

30

30
30

ต่อปริมาณหนึ่งลิตร
แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร
ด้วยเครื่องวัดของ
กรมสรรพสามิตหรือ
ที่กรมสรรพสามิต
รับรอง
ต่อปริมาณหนึ่งลิตร
แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร
ด้วยเครื่องวัดของ
กรมสรรพสามิตหรือ
ที่กรมสรรพสามิต
รับรอง
ต่อปริมาณหนึ่งลิตร
แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร
ด้วยเครื่องวัดของ
กรมสรรพสามิตหรือ
ที่กรมสรรพสามิต
รับรอง
ต่อปริมาณหนึ่งลิตร
แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร
ด้วยเครื่องวัดของ
กรมสรรพสามิตหรือ
ที่กรมสรรพสามิต
รับรอง
ต่อปริมาณหนึ่งลิตร
แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

(ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก)

30

ด้วยเครื่องวัดของ
กรมสรรพสามิตหรือ
ที่กรมสรรพสามิต
รับรอง
ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 1,000
แห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร
ด้วยเครื่องวัดของ
กรมสรรพสามิตหรือ
ที่กรมสรรพสามิต
รับรอง

ตอนที่ ๑๔
สินค้ายาสูบ
14.01

ยาสูบ

90

ต่อปริมาณหนึ่งชิ้น
หนึ่งอัน หรือหนึ่ง
กรัม เศษของหนึ่ง
กรัมให้นับเป็นหนึ่ง
กรัม และหรือต่อ
ปริมาณหนึ่งมวน

5

60

หนึ่งร้อยใบ

500

50

ตามหน่วย ตาม
น้าหนักสุทธิ หรือ
ตามปริมาณสุทธิ

1,000

30

ตารางเมตร

3,000

ตอนที่ ๑๕
สินค้าไพ่
15.01
16.90

17.01

ไพ่
ตอนที่ ๑๖
สินค้าอื่น ๆ
สินค้าอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๑๕
ตามทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ตอนที่ ๑๗
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
“กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ” หมายความว่า
การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจ
ต่าง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
เช่น สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ
คาบาร์เรต์ ดิสโกเธค คาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจน์
สถานอาบน้าหรืออบตัว และนวด เป็นต้น
ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

17.02
17.90

18.01
18.02
18.90

19.01
19.90

20.01
20.90
21.90

โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดง
ดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
ซึ่งปิดทาการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
สถานอาบน้าหรืออบตัว และนวด
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๑๘
กิจการเสี่ยงโชค
“กิจการเสี่ยงโชค” หมายความว่า การประกอบ
กิจการในด้านการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือแสวงโชค
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับเงิน รางวัลหรือ
ประโยชน์
อย่างอื่น
สนามแข่งม้า
การออกสลากกินแบ่ง
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๑๙
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
“กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบ
ต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น
สนามกอล์ฟ
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๒๐
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
“กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ”
หมายความว่า การประกอบกิจการใด ๆ ในลักษณะ
ที่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้รับ
อนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐให้ดาเนินกิจการได้
กิจการโทรคมนาคม
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๒๑
บริการอื่น ๆ
บริการอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๑๗ ถึงตอนที่ ๒๐
ตามทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

30
30

30
30
30

50
30

30
30
30

รอบ

1,000

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการ
จั ดสรรเงิน ภาษีส รรพสามิต และกฎหมายว่าด้ว ยการจัดสรรเงินภาษีสุ รา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
บทบั ญญัติในบางส่ ว นจึ งไม่ส อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การกาหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชนผู้มี
หน้ าที่ป ฏิบั ติตามกฎหมายและส่ ว นราชการผู้ ปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ว ยภาษีส รรพสามิตทั้ง
ระบบพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

