
การจัดการความรู� 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต! 
จากอัตราการปล#อยก$าซคาร!บอนไดออกไซด! (CO2) 

 
1. ข�อมูลท่ัวไป 

 “รถยนต!” หมายความว
า รถท่ีมีล�อต้ังแต
สามล�อและเดินด�วยกําลังเครื่องยนต! กําลังไฟฟ$า หรือ
พลังงานอ่ืน แต
ไม
รวมถึงรถท่ีเดินบนราง รถจักรยานยนต!มีพ
วงข�างไม
เกินหนึ่งล�อ และรถยนต!ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“รถยนต!นั่ง” หมายความว
า รถเก1งหรือรถยนต!ท่ีออกแบบสําหรับเพ่ือใช�สําหรับนั่งเป2นปกติวิสัย และ
ให�ความหมายรวมถึงรถยนต!ในลักษณะทํานองเดียวกัน เช
น รถยนต!ท่ีมีหลังคาติดต
อเป2นเนื้อเดียวกันใน
ลักษณะถาวร ด�านข�างและหรือด�านหลังคนขับมีประตูหรือหน�าต
างและมีท่ีนั่ง ท้ังนี้ ไม
ว
าจะมีท่ีนั่งเท
าใด 

“รถยนต!โดยสาร” หมายความว
า รถตู�หรือรถยนต!ท่ีออกแบบเพ่ือให�ขนส
งคนโดยสารจํานวนมาก
รวมท้ังรถยนต!ในลักษณะทํานองเดียวกัน 

“รถยนต!กระบะ” หมายความว
า รถยนต!ท่ีมีท่ีนั่งด�านหน�าตอนเดียวสําหรับคนขับ และตอนหลังเป2น
กระบะบรรทุกซ่ึงเป7ดโล
งจนถึงท�ายรถโดยไม
มีหลังคา 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

1.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! และเง่ือนไขของรถยนต!นั่งท่ีได�รับการลดอัตราภาษี
สรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป$องกัน
ก
อนเกิดเหตุ (Active Safety) ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต!นั่งก่ึงบรรทุก 
(Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต!นั่งท่ีมีกระบะ 
(DoubleiCab) ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู�ประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงนํารถยนต!กระบะหรือแชส
ซีส!และกระจก บังลมหน�า (ChassislwithlWindshield) ของรถยนต!กระบะมาผลิตหรือนํารถยนต!กระบะมา
ดัดแปลง เป2นรถยนต!นั่ง ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2557 

6. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต!นั่งท่ีผลิตจาก
รถยนต!กระบะหรือแชสซีส!และกระจกบังลมหน�า (Chassis with Windshield)         ของรถยนต!กระบะหรือ
ดัดแปลงมาจากรถยนต!กระบะ ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 

7. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และจํานวนของรถยนต!นั่งหรือรถยนต!
โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม#เกิน  10 คน ท่ีใช�เป<นรถพยาบาล ของส#วนราชการ โรงพยาบาล     หรือองค!การสา
ธารณกุศล ซ่ึงได�รับการยกเว�นภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2557 

8. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! และเง่ือนไขของรถยนต!นั่งหรือรถยนต!โดยสารท่ีมีท่ีนั่ง
ไม
เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมท่ีใช�พลังงานเชื้อเพลิง และไฟฟ$า (Hybrid Electric 
Vehicle) ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



9. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! และเง่ือนไขของรถยนต!ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

10. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต!นั่งหรือรถยนต!
โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไม
เกิน 10 คน ประเภทใช�เชื้อเพลิงทดแทนท่ีได�รับการลดอัตรา ภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ 
วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

11.ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต!กระบะท่ี
ออกแบบสําหรับให�มีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม
เกิน 4,000 กิโลกรัม ท่ีไม
มีพ้ืน ท่ีใส
สัมภาระด�านหลังท่ี
นั่งคนขับ ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

12.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ! เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต!กระบะท่ีออกแบบ
สําหรับให�มีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม
เกิน 4,000 กิโลกรัม ท่ีมีพ้ืนท่ีใส
สัมภาระด�านหลังท่ีนั่งคนขับ ท่ี
ได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

13. คําสั่งกรมสรรพสามิต ท่ี 758/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และเง่ือนไขของ
รถยนต!ท่ีได�รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว�นภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี 109) ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3. รถยนต!นั่งท่ีจะได�รับการลดอัตราภาษีฯ 
 1. มีปริมาณการปล
อย Co2 ตามหลักเกณฑ! UN Req.101 Rev.2 หรือสูงกว
า 
 2. และต�องยื่นเอกสารแสดงการปล
อย Co2 
 3. มีระบบห�ามล�อแบบป$องกันล�อล็อค (Anti-Lock-Brake-system-Abs)  
 4. และต�องยื่นเอกสารมาตรฐานความปลอดภัย 
 ข�อ 3 และ ข�อ 4 กรณีลดอัตราภาษี (ตํ่าสุด) 
4. ค#า Co2 และมาตรฐานความปลอดภัยได�จากแหล#งใด 
 - กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดให�ติดป$าย Eco Sticker  รถใหม
ท่ีผลิต + นําเข�า 
 - นําผลท่ีได�จากการทดสอบ Co2 + Active Safty มาใช�ในการสําแดงประกอบการลดอัตราภาษี 
5. รูปแบบการดําเนินการของอุสาหกรรมรถยนต! 
 การผลิต  -ผลิตในราชอาณาจักร  
    - ผลิตในเขตปลอดอากร 
 การนําเข�า – นําเข�าสําเร็จรูป 
 

กรณีผลิตในราชอาณาจักรผู�ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบแล�ว ให�ดําเนินการดังนี้  
 1. ป$าย Eco Sticker 
 2. ใบแจ�งการปล
อย Co2 และอัตราการใช�พลังงาน 
 3. ใบแจ�งมาตรฐานความปลอดภัยแล�วแต
กรณี 
แต
ถ�ายังไม
ได�ป$าย Eco Sticker ให�ดําเนินการยื่น Eco Sticker เบ้ืองต�น หลังจากนั้นภายใน 45 วันให�ยื่นใบ
แจ�งการปล
อย Co2 และใบแจ�งมาตรฐานความปลอดภัย 
 
 

***************************** 
โดย : สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

1 กุมภาพันธ! 2559 


