เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๕ ก

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการ ในบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ

ตอนที่ ๑
สินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
๐๑.๐๑ นามันเบนซิน และนามันที่คล้ายกัน
(๑) นามันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว

๐

(๒) นามันเบนซินนอกจาก (๑)

๐

(๓) นามันแก๊สโซฮอล์ อี ๑๐ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๔) นามันแก๊สโซฮอล์ อี ๒๐ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๕) นามันแก๊สโซฮอล์ อี ๘๕ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

๐

๐๑.๐๒ แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน
และของเหลวทีค่ ล้ายกัน
(๑) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน
และของเหลวที่คล้ายกัน
๐๑.๐๓ นามันก๊าดและนามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
(๑) นามันก๊าดและนามันที่จดุ ให้แสงสว่าง
ที่คล้ายกัน
๐๑.๐๔ นามันเชือเพลิงสาหรับเครื่องบินไอพ่น
(๑) นามันเชือเพลิงสาหรับเครื่องบินไอพ่น
ที่นาไปใช้เป็นเชือเพลิงสาหรับอากาศยาน
ไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) นามันเชือเพลิงสาหรับเครื่องบินไอพ่น
นอกจาก (๑)
๐๑.๐๕ นามันดีเซล และนามันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
(๑) นามันดีเซลที่มีปริมาณกามะถันเกินร้อยละ
๐.๐๐๕ โดยนาหนัก

๐
๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๖.๕๐
๖.๕๐
๕.๘๕
๕.๒๐
๐.๙๗๕

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๗

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๔.๗๒๖

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๔.๗๒๖

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๕.๘๕

๒
ประเภทที่

รายการ
(๒) นามันดีเซลที่มีปริมาณกามะถันไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยนาหนัก
(๓) นามันดีเซลที่นาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๔) นามันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสาหรับการประมง
ตามพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนัน
ในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(๕) นามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิล
เอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๖) นามันดีเซลที่ใช้เป็นเชือเพลิงในเรือเดินทาง
ไปกลับในเขตพืนที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด

๐๑.๐๖ ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลว
ที่คล้ายกัน
(๑) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และ
ก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
(๒) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และ
ก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นาไปเข้าขบวนการกลั่น
ในโรงกลั่นนามัน
๐๑.๐๗ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว
และก๊าซที่คล้ายกัน
(๑) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และ
ก๊าซที่คล้ายกัน
(๒) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐
๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร เศษของลิตร
๕.๘๕
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
๐
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๕.๘๕

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๕.๘๕

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

๒.๑๗

๐

๐
๐

๐

๒.๑๗

๓
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
(๓) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว
๐
และก๊าซที่คล้ายกัน ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และขายไฟฟ้าทังหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

๐๑.๐๘ ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และ
ก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
(๑) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์
ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลว
ที่คล้ายกัน
(๒) ก๊าซอีเทนเหลว

๐๑.๐๙ เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์
ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว
และของเหลวที่คล้ายกัน
(๑) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว
ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน
(๒) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน
เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ ๙๕
(๓) โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของ
บิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และ
ของเหลวที่คล้ายกัน เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกิน
ร้อยละ ๙๐
๐๑.๑๐ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และ
ก๊าซที่คล้ายกัน
(๑) ก๊าซอีเทน

๐
๐

๐
๐
๐

๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
กิโลกรัม เศษของ
๐
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

๐
๒.๑๗

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

๒.๑๗

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

๒.๑๗

๐
๐

๔
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐

(๓) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทน
ในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

๐

(๒) ก๊าซโพรเพน

๐๑.๑๑ เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน
บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่
คล้ายกัน
(๑) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของ
บิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และ
ก๊าซที่คล้ายกัน
๐๑.๑๒ นามันเตาและนามันที่คล้ายกัน
(๑) นามันเตาและนามันที่คล้ายกัน
๐๑.๑๓ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็น
เชือเพลิง
(๑) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็น
เชือเพลิง
(๒) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็น
เชือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้า
ทังหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
๐๑.๑๔ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent) ทังนี เฉพาะที่มี
คุณสมบัตติ ามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๑) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent)
(๒) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent) ทีน่ าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
กิโลกรัม เศษของ
๒.๑๗
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
๐
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

๐

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม

๐

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐.๖๔

๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐.๖๔

๐

๐
๐

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

๐.๐๕๓

๖.๕๐
๐

๕
ประเภทที่

รายการ

๐๑.๙๐ นามันและผลิตภัณฑ์นามันอื่น ๆ
(๑) นามันหล่อลื่น และนามันที่คล้ายกัน
ทังนี เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
(ก) นามันหล่อลื่นเหลว และนามันที่คล้ายกัน

๐๑.๐๑ ถึง
๐๑.๑๔
และ
๐๑.๙๐

ตามมูลค่า
ร้อยละ

๐

(ข) นามันหล่อลื่นไม่เหลว และนามันที่
คล้ายกัน

๐

(ค) นามันหล่อลื่น และนามันที่คล้ายกันที่ผลิต
จากนามันหล่อลื่นและนามันที่คล้ายกันทีใ่ ช้แล้ว
ทังนี เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกาหนด
(ง) นามันหล่อลื่น และนามันที่คล้ายกัน
ที่นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

๐

(๑) นามันและผลิตภัณฑ์นามันที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตได้และนาไปใช้ในขบวนการผลิต
ภายในโรงอุตสาหกรรมนัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) นามันและผลิตภัณฑ์นามันที่นาไปใช้เป็น
วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต
ในโรงอุตสาหกรรมนามันและผลิตภัณฑ์นามัน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด

๐

ตอนที่ ๒
สินค้าเครื่องดืม่
๐๒.๐๑ นาแร่เทียม นาโซดาและนาอัดลม ที่ไม่เติมนาตาล
หรือสารทีท่ าให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส
๐๒.๐๒ นาแร่ และนาอัดลม ที่เติมนาตาลหรือสารที่ทาให้
หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ
แต่ไม่รวมถึงนาผลไม้หรือนาพืชผักตามประเภทที่
๐๒.๐๓

๐

๐

๑๔

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัม
เศษของลิตรหรือ
กิโลกรัม ให้นบั เป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม

๕

ลิตรหรือกิโลกรัม
เศษของลิตรหรือ
กิโลกรัม ให้นับเป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัม
เศษของลิตรหรือ
กิโลกรัม ให้นบั เป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัม
เศษของลิตรหรือ
กิโลกรัม ให้นบั เป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม

๐

ลิตร

๐

๕
๐

๐

๐

๖
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

(๑) นาแร่ และนาอัดลม ที่เติมนาตาลหรือ
สารที่ทาให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและ
เครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงนาผลไม้หรือ
นาพืชผักตามประเภทที่ ๐๒.๐๓ ทังนี
การตรวจวัดปริมาณนาตาลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๔
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
๑๔
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๔
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร

๐

๐.๑๐
๐.๓๐
๐.๕๐
๑

๐

๐.๑๐
๐.๓๐
๑
๓

๗
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รายการ
(ฉ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๘ กรัม
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๑๔

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร
๕

ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๔
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
๑๔
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๔
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารที่ทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม
๑๔
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
๐๒.๐๓ นาผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และนาพืชผัก
ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมนาตาล
หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม

๐

๐.๓๐
๑
๓
๕

ลิตร

๐

ลิตร

๑

ลิตร

๓

ลิตร

๕

๘
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

(๑) นาผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และนาพืชผัก
ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมนาตาล
หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ทังนี
การตรวจวัดปริมาณนาตาลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ
หรือไม่ก็ตาม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
๑๐
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร

๐
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(ฉ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๘ กรัม
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๑๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร
๕

ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
๑๐
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๑๐
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม
๑๐
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
(๒) นาผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และนาพืชผัก
ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมนาตาล
หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด ทังนี การตรวจวัดปริมาณ
นาตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

๐

๐.๓๐
๑
๓
๕

ลิตร

๐

ลิตร

๑

ลิตร

๓

ลิตร

๕

๑๐
อัตราภาษี
ประเภทที่
รายการ
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
ร้อยละ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
ลิตร
๐
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๐.๑๐
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๐.๓๐
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๐.๕๐
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
๐
ลิตร
๑
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ฉ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๘ กรัม
๐
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม

๐

๐.๑๐
๐.๓๐
๑
๓
๕

๐

๑๑
ประเภทที่

รายการ
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร
๐.๓๐

๐

ลิตร

๑

๐

ลิตร

๓

๐

ลิตร

๕

ลิตร

๐

ลิตร

๑

ลิตร

๓

ลิตร

๕

ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
และไม่ว่าจะมีสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม
๐
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
๐๒.๐๔ หัวเชือเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครือ่ งดื่ม
พร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
(๑) หัวเชือเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่ม พร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค
ณ จุดขายปลีก ทังนี การตรวจวัดปริมาณนาตาล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด

ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร

๙
๑๐

๑๒
ประเภทที่

รายการ
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร
๑๒

๐

ลิตร

๑๓

๐

ลิตร

๑๖

ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ฉ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๘ กรัม
๐
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
ลิตร
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
ลิตร
๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(จ) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๔ กรัม
๐
ลิตร
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

๙
๑๐
๑๒
๑๖
๓๐
๔๔

๙
๑๒
๑๖
๓๐
๔๔

๑๓
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม
๐
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

ตอนที่ ๓
สินค้าเครื่องไฟฟ้า
๐๓.๐๑ โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สาหรับติดเพดานหรือ
ผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สาหรับให้แสงสว่าง
กลางแจ้งหรือถนนหลวง

๐

ตอนที่ ๔
สินค้าแบตเตอรี่
๐๔.๐๑ แบตเตอรี่
(๑) แบตเตอรี่
(๒) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ตอนที่ ๕
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
๐๕.๐๑ แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ
ตอนที่ ๖
สินค้ารถยนต์
๐๖.๐๑ รถยนต์นั่ง
(๑) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด

๘
๐

๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร

๙

ลิตร

๑๖

ลิตร

๓๐

ลิตร

๔๔

๑๔
ประเภทที่

รายการ
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน
ก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ง) ที่มคี วามจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๒) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger
Vehicle : PPV) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๒๕๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๓) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger
Vehicle : PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชือเพลิง
และไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะ
ที่อธิบดีประกาศกาหนด

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๒๕

๓๐

๓๕
๔๐

๒๐

๒๕
๔๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
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หน่วยละ-บาท

๑๕
ประเภทที่

รายการ
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๗๕ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๔) รถยนต์นั่ง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกาหนด ที่ผลิตจาก
รถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า
(Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ
หรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ
(ก) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ทังนี เฉพาะที่มีคุณสมบัตติ ามที่
อธิบดีประกาศกาหนด
๑) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๒) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบเกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
(ข) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา ๔
ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา ๒๙
(๕) รถยนต์สามล้อชนิดรถสกายแลป
(๖) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๕)

๐๖.๐๒ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะ
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๑) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
(๒) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(๓) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๑๘
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๔๐
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รายการ
(๔) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๕) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๔)

๐๖.๐๑ รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน
และ ๑๐ คน
๐๖.๐๒ (๑) ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และจานวนที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนาเข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะที่ไม่เคยมีการจาหน่ายในท้องตลาด
เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๓) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน
๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน
(ก) แบบผสมทีใ่ ช้พลังงานเชือเพลิงและไฟฟ้า
(Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
๑) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
๒) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
๓) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
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๔) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
๕) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(ข) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชือเพลิงและไฟฟ้า
(Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน และปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
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๔๐

ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๔
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
๒) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๘
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
๓) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๑๐.๕
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
๔) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๑๓
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
(ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered
๘
Vehicle)

๑๘
อัตราภาษี
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หน่วย
หน่วยละ-บาท
ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
(ง) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered
๒
Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
ตังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
(จ) แบบเซลล์เชือเพลิง (Fuel Cell Powered
๘
Vehicle)
(ฉ) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
๑) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
๑๔
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๒) เครื่องยนต์ดีเซล ทีม่ ีความจุของ
๑๔
กระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๓) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
๑๒
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบ
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active
Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
๔) เครื่องยนต์ดีเซล ทีม่ ีความจุของ
๑๒
กระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบ
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active
Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด

๑๙
ประเภทที่

รายการ
๕) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ที่ใช้เชือเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ เป็นส่วนผสมกับนามันเชือเพลิงได้
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ทีอ่ ธิบดี
ประกาศกาหนด
๖) เครื่องยนต์ดีเซล ทีม่ ีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ที่ใช้เชือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ เป็นส่วนผสมกับนามันเชือเพลิงได้
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ทีอ่ ธิบดี
ประกาศกาหนด
(๔) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน
๑๐ คน ประเภทใช้เชือเพลิงทดแทนที่มีความจุ
ของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะ
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ก) ที่ใช้เชือเพลิงประเภทเอทานอล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ เป็นส่วนผสมกับ
นามันเชือเพลิงได้
๑) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
๒) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
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๓) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
๔) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(ข) ที่ใช้เชือเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
๑) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
๒) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
๓) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
๔) ทีม่ ีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๕) รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึน
โดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน
๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
(ก) รถยนต์นั่งสามล้อ
(ข) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึนโดยใช้เครื่องยนต์
ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน ๒๕๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร

๐๖.๐๓ รถยนต์กระบะที่ออกแบบสาหรับให้มีนาหนักรถ
รวมนาหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
(๑) ที่ไม่มีพืนทีใ่ ส่สมั ภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ
(No Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๓๐
๔๐
๒๐

๒๕

๓๐
๔๐

๔
๔

๒.๕

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

๒๑
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๒๕๐
๔
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(๒) ที่มีพืนทีใ่ ส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ
(Space Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๔
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๖
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(๓) รถยนต์กระบะ ๔ ประตู (Double Cab)
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะทีอ่ ธิบดี
ประกาศกาหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๑๐
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๑๓
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๒๕๐
๔๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๔) รถยนต์กระบะ ๔ ประตู (Double Cab) แบบ
ผสมทีใ่ ช้พลังงานเชือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid
Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๘
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๗๕ กรัม/กิโลเมตร
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๕) รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric
๑๐
Powered Vehicle)

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

๒๒
ประเภทที่

รายการ
(๖) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนาเข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจาหน่ายในท้องตลาด
เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๗) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๖)
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ง) ที่มคี วามจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๒๕๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตอนที่ ๗
สินค้ารถจักรยานยนต์
๐๗.๐๑ รถจักรยานยนต์
(๑) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
๑๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๒) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
๑๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๓) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
(๔) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐

๑๕
๑๗
๑๗
๔๐

๒.๕
๔
๘
๑๗

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

๒๓
ประเภทที่

รายการ
(๕) รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนาเข้ามา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปวิจัย พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจาหน่าย
ในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร
และไม่เคยได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน
หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว
แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
(๖) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๕)

ตอนที่ ๘
สินค้าเรือ
๐๘.๐๑ เรือยอชต์ และยานพาหนะทางนาที่ใช้เพื่อ
ความสาราญ
ตอนที่ ๙
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส้าอาง
๐๙.๐๑ นาหอม หัวนาหอม และนามันหอม
(๑) นาหอม และหัวนาหอม แต่ไม่รวมถึงนาหอม
และหัวนาหอมตาม (๓)
(๒) นามันหอม
(๓) นาหอม และหัวนาหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
พืนเมือง ที่ผลิตในประเทศ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐

๐

๐

๘
๐
๐

ตอนที่ ๑๐
สินค้าพรมและสิ่งทอปูพืนอืน่ ๆ
๑๐.๐๑ พรมและสิ่งทอปูพืนอื่น ๆ

๐

ตอนที่ ๑๑
สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต
๑๑.๐๑ หินอ่อนและหินแกรนิต

๐

ตอนที่ ๑๒
สินค้าสารท้าลายชันบรรยากาศ
๑๒.๐๑ สารทาลายชันบรรยากาศประเภทอนุพันธ์
ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

๒๔
ประเภทที่

รายการ
(๑) คาร์บอนเตตระคลอไรด์
(๒) ไตรคลอโรอีเทน
(๓) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
(๔) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(๕) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
(๖) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
(๗) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
(๘) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(๙) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
(๑๐) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
(๑๑) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๑๐)

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

ตอนที่ ๑๕
สินค้าไพ่
๑๕.๐๑ ไพ่
(๑) ไพ่ป๊อก
(๒) ไพ่อื่น ๆ
ตอนที่ ๑๗
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
๑๗.๐๑ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์
โดยให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิง ซึ่งปิดทาการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๑) รายรับของสถานที่สาหรับดื่มกิน และจัดให้มี
ดนตรี โดยใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใด
เพื่อการบันเทิงในไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์
ค็อกเทลเลาจน์
(๒) รายรับของสถานที่สาหรับดื่มกินและจัดให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๓) รายรับอื่น ๆ

๐
๐

หนึ่งร้อยใบ
หนึ่งร้อยใบ

๓๐
๒

๑๐

ตารางเมตร

๐

๑๐

ตารางเมตร

๐

๐

ตารางเมตร

๐

๒๕
ประเภทที่

รายการ

๑๗.๐๒ สถานอาบนาหรืออบตัว และนวด
(๑) รายรับของการให้บริการอาบนาหรืออบตัว
และนวด
(ก) รายรับของการให้บริการอาบนาหรืออบตัว
และนวดโดยมีผู้ให้บริการ
(ข) รายรับของการให้บริการอาบนาหรืออบตัว
และนวดในสถานศึกษาหรือในวัด หรือสถานที่
สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(ค) รายรับของการให้บริการอาบนาหรือ
อบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ง) รายรับของการให้บริการอาบนาหรือ
อบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงาม
หรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) รายรับอื่น ๆ

ตามมูลค่า
ร้อยละ

๑๐

รอบ

๐

๐

รอบ

๐

๐

รอบ

๐

๐

รอบ

๐

๐

รอบ

๐

ตอนที่ ๑๘
กิจการเสี่ยงโชค
๑๘.๐๑ สนามแข่งม้า
(๑) ค่าผ่านประตู
(๒) รายรับที่หกั ไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า
โดยหักเงินรางวัลที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่น
การพนันแข่งม้าดังกล่าว
(๓) รายรับอื่น ๆ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท

๒๐
๒๐
๐

๑๘.๐๒ การออกสลากกินแบ่ง
(๑) รายรับของการออกสลากกินแบ่ง

๐

ตอนที่ ๑๙
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑๙.๐๑ สนามกอล์ฟ
(๑) ค่าสมาชิก
(๒) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ
(๓) รายรับอื่น ๆ

๑๐
๑๐
๐

๒๖
ประเภทที่

รายการ

ตอนที่ ๒๐
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
๒๐.๐๑ กิจการโทรคมนาคม

ตามมูลค่า
ร้อยละ
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หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

