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น ้ำมันและผลิตภัณฑ์น ้ำมัน น ้ำมันเบนซิน
แก๊สโซฮอล์ 91 (E10, E20)
แก๊สโซฮอล์ 95 (E10, E20, E85)
แนพทำ รีฟอร์เมท ไพโรลำยลิส
น ้ำมันก๊ำด
น ้ำมันเคร่ืองบินไอพ่น
น ้ำมันดีเซล
ก๊ำซธรรมชำติเหลว (เอ็น.จี.แอล)
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) ก๊ำซโพรเพนเหลว และก๊ำซท่ีคล้ำยกัน
ก๊ำซมีเทนเหลว ก๊ำซอีเทนเหลว ก๊ำซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภำพเหลว 
และก๊ำซหรือของเหลวท่ีคล้ำยกัน
เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภำพเหลว 
บิวทำไดอีนเหลวและของเหลวท่ีคล้ำยกัน
ก๊ำซมีเทน ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภำพเป็นก๊ำซ และก๊ำซท่ี
คล้ำยกัน
เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทินลีน บิวทำไดอีนในสภำพเป็นก๊ำซ และก๊ำซท่ีคล้ำยกัน
น ้ำมันเตำและน ้ำมันท่ีคล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของผสมปิทูเทนซ่ึงใช้เป็นเชื อเพลิง
สำรละลำย ประเภทไฮโดรคำร์บอน
น ้ำมันหล่อล่ืน และน ้ำมันท่ีคล้ำยกัน
น ้ำมันและผลิตภัณฑ์น ้ำมันอ่ืนๆ

เคร่ืองด่ืม น ้ำอัดลม
น ้ำโซดำ
เคร่ืองด่ืมชูก้ำลัง
น ้ำพืช น ้ำผัก ผลไม้
น ้ำแร่เทียม
หัวเชื อเข้มข้นเฉพำะท่ีใช้กับเคร่ืองผลิตเคร่ืองด่ืม
อำหำรชนิดเหลว
เคร่ืองด่ืมรังนก
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่
เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ

โคมไฟฟ้ำและโคมระย้ำ โคมไฟฟ้ำ
โคมระย้ำ
อ่ืนๆ

แบตเตอร่ี แบตเตอร่ีส้ำหรับรถยนต์
แบตเตอร่ีส้ำหรับรถจักรยำนยนต์
แบตเตอร่ีส้ำหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
แบตเตอร่ีส้ำหรับถ่ำนไฟฉำย
แบตเตอร่ีส้ำหรับเคร่ืองส้ำรองไฟ
แบตเตอร่ีชนิดอ่ืนๆ

ตางรางแสดงตอนสินค้า/บริการ/น าเข้า ตามพิกัดอัตราภาษี
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แก้วและเคร่ืองแก้ว แก้วเลดคริสตัล
แก้วคริสตัลอ่ืนๆ
อ่ืนๆ

รถยนต์ รถยนต์น่ัง
รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (PPV)
รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (PPV) Hybrid
รถยนต์น่ังดัดแปลงเป็นธุรกิจ
รถยนต์น่ังอ่ืน ๆ
รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน
รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน อ่ืน ๆ
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ท่ีใช้เป็นรถพยำบำล
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ต้นแบบ
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน Hybrid
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน EV
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน แบบเซลล์เชื อเพลิง
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน Eco Car
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน E85
รถยนต์น่ัง/รถยนต์โดยสำรท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน NGV
รถยนต์น่ังสำมล้อ
รถยนต์ท่ีไม่มีพื นท่ีใส่สัมภำระด้ำนหลังท่ีน่ังคนขับ (No Cab)
รถยนต์ท่ีมีพื นท่ีใส่สัมภำระด้ำนหลังท่ีน่ังคนขับ (Space Cab)
รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)
รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) Hybrid
รถยนต์กระบะ EV
รถยนต์กระบะต้นแบบ
รถยนต์กระบะอ่ืน ๆ

รถจักรยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ แบบพลังงำนไฟฟ้ำ
รถจักรยำนยนต์ แบบท่ีใช้พลังงำนเชื อเพลิง หรือแบบผสมท่ีใช้พลังงำนเชื อเพลิงและไฟฟ้ำ
รถจักรยำนยนต์ต้นแบบ
รถจักรยำนยนต์อ่ืนๆ

เรือ เรือยอชต์และยำนพำหนะทำงน ้ำท่ีใช้เพ่ือควำมส้ำรำญ
เรืออ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม
และเคร่ืองส้ำอำง

เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้ำอำง

พรมและส่ิงทอปูพื น พรมและส่ิงทอปูพื น
หินอ่อนและหินแกรนิต หินอ่อน

หินแกรนิต
สำรท้ำลำยชั นบรรยำกำศโอโซน สำรท้ำลำยชั นบรรยำกำศโอโซน

อ่ืนๆ
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สุรำ เบียร์
เบียร์(Brewpub)
ไวน์ หรือสปำร์กลิ งไวน์ท่ีท้ำจำกองุ่น
สุรำแช่ผลไม้อ่ืนท่ีไม่ใช่องุ่น
สุรำแช่พื นเมือง เช่น กระแช่หรือน ้ำตำลเมำ อุ น ้ำขำว หรือสำโท
สุรำแช่อ่ืน ท่ีได้จำกกำรหมักวัตถุดิบท่ีมิใช่ผลไม้
สุรำแช่ชุมชน
เอทำนอลส้ำหรับน้ำไปใช้เป็นเชื อเพลิง
สุรำสำมทับท่ีมีแรงแอลกอฮอล์ตั งแต่แปดสิบดีกรีขึ นไป
สุรำขำว
สุรำผสม
สุรำปรุงพิเศษ
สุรำกล่ันชุมชน
สุรำพิเศษ
สุรำอ่ืนๆ

ยำสูบ ยำเส้น
บุหร่ีซิกำแรต
ยำเส้นปรุง
บุหร่ีอ่ืน
บุหร่ีซิกำร์
ยำเคี ยว
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดท่ีบริโภคเช่นเดียวกับยำสูบ

ไพ่ ไพ่
สินค้ำอ่ืนๆ เคร่ืองด่ืมท่ีมีลักษะผงเกล็ด

เคร่ืองด่ืมเข้มข้น
ไนต์คลับและดิสโกเธค ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บำร์ ค็อกเทลเลำจน์

สถำนท่ีจ้ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีกำรแสดงดนตรี 
หรือกำรแสดงอ่ืนใดเพ่ือกำรบันเทิง ซ่ึงปิดท้ำกำรหลังเวลำ 24.00 น.

สถำนอำบน ้ำหรืออบตัวและนวด สถำนอำบน ้ำหรืออบตัวและนวด
สนำมแข่งม้ำ สนำมแข่งม้ำ
สลำกกินแบ่ง สลำกกินแบ่ง
สนำมกอล์ฟ สนำมกอล์ฟ
โทรคมนำคม กิจกำรโทรศัพท์พื นฐำน

กิจกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

หมายเหตุ   กรณีผู้ประกอบกำรผลิตประเภทสินค้ำ/บริกำร หลำยชนิดและไม่สำมำรถระบุในช่องแบบค้ำขอได้
                สำมำรถย่ืนเอกสำรแนบเพ่ิมเติม


