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กฎกระทรวง
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต
พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในช่องรายการและอัตราภาษีในประเภทที่ ๐๑.๐๕ น้ํามันดีเซล และ
น้ํ ามัน อื่น ๆ ที่ คล้ ายกัน ตอนที่ ๑ สิ น ค้ าน้ํ ามัน และผลิต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น ในรายการ (๑) และ (๒)
ตามบั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงกํ า หนดพิ กั ด อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ประเภทที่
๐๑.๐๕

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
“(๑) น้ํามันดีเซลทีม่ ีปริมาณกํามะถัน
๐
เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก
(๒) น้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถัน
๐
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร เศษของลิตร
๖.๔๔๐
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตร
๖.๔๔๐”
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในช่องรายการและอัตราภาษีในประเภทที่ ๐๑.๐๕ น้ํามันดีเซล และ
น้ํามั น อื่น ๆ ที่ คล้ายกัน ตอนที่ ๑ สิ น ค้าน้ํ ามั นและผลิต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามัน ในรายการ (๕) ตามบั ญ ชี
ท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ประเภทที่
๐๑.๐๕

รายการ
“(๕) น้ํามันดีเซลทีม่ ีไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
ผสมอยู่ไม่เกินร้อยละ ๗

ตามมูลค่า
ร้อยละ
๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร เศษของลิตร
๕.๙๘๐”
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
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ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ในช่องรายการและอัตราภาษีในประเภทที่ ๐๑.๐๕
น้ํามันดีเซล และน้ํามัน อื่น ๆ ที่ คล้ายกัน ตอนที่ ๑ สิน ค้าน้ํ ามันและผลิตภัณ ฑ์ น้ํ ามัน ตามบั ญ ชี
ท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อัตราภาษี
ประเภทที่
รายการ
ตามมูลค่า
ตามปริมาณ
ร้อยละ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
๕.๑๕๒”
ลิตร เศษของลิตร
๐๑.๐๕ “(๗) น้ํามันดีเซลที่มไี บโอดีเซลประเภท
๐
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐

ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๓
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันผสมอยู่ และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซล
ประเภทเมทิ ลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ผสมอยู่ไม่เกินร้อยละ ๗ และที่ ไม่ น้ อยกว่าร้อยละ ๑๙ แต่ ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและส่งเสริมการใช้น้ํามันดีเซล บี ๒๐ อันเป็นการลดต้นทุน
ค่าขนส่งและค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันอีกทางหนึ่ง
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

