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กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ 
และกฎหมายที่น่าสนใจ 

 พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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เพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

 พ.ร.บ. วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
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กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ 



เหตุผลของการตรากฎหมาย 
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กฎหมาย 7 ฉบับที่ใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน  

1. ใช้บังคับเป็นระยะเวลานาน ท าให้บทบัญญัตบิางส่วน        
ไม่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนไป   

2. การก าหนดบทบัญญัตเิกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไว้ใน 
กฎหมายหลายฉบับ ท าให้เกิดความไม่สะดวกทัง้แก่
ประชาชน ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมาย และส่วนราชการ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

  จงึสมควรปรับปรุงกฎหมายทัง้ระบบเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วันบังคับใช้กฎหมาย 

 บทนิยามศัพท์  

 3 หมวด 

1)  การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามติ  (13 ส่วน) 

2)  ใบอนุญาตส าหรับสนิค้าสุรา ยาสูบ ไพ่  (5 ส่วน) 

3)  บทก าหนดโทษ 

 บทเฉพาะกาล 

 อัตราค่าธรรมเนียม 

 พกัิดอัตราภาษีสรรพสามิต 
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• วันใช้บังคับของกฎหมาย (มาตรา 2) 

- มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  >> ประกาศราชกจิจานุเบกษา 20 มีนาคม 2560  

  >> มีผลบังคับใช้ 16 กันยายน 2560 

• บทนิยาม (มาตรา 4)  

 - เช่น “ราคาขายปลีกแนะน า” “ผลติ” “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”              
“ผู้ประกอบกจิการสถานบริการ” “ผู้น าเข้า” “ผู้ดัดแปลง” และ 
“เจ้าของคลังสนิค้าทัณฑ์บน” 
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 หมวด 1 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต แบ่งเป็น 15 ส่วน 

 ส่วนที่ 1  บททั่วไป 

-  อ านาจอธิบดีในการออกระเบียบปฏบิัตใินบางเร่ือง, ตีความประเภทสินค้า
และบริการ, ขยายก าหนดเวลา, ออกหนังสือเพื่อปฏบิัตกิารต่าง ๆ, อ านาจ
อธิบดีใน การเข้าไปหรือออกค าสั่ งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานเข้าไปใน
สถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น ยดึ หรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น  

 ส่วนที่ 2  การเสียภาษีสรรพสามิต 

-  ก าหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษี และหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณ
หรือทัง้ตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการตามอัตราในบญัชี
พกิัดฯ 
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 ส่วนที่ 3  การจดทะเบียนสรรพสามิต (รวมถงึสุรา ยาสูบ ไพ่) 

-  ก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกจิการ
สถานบริการ มีหน้าที่จดทะเบียนสรรพสามติ ตามหลักเกณฑ์และ
วธีิการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 ส่วนที่ 4  คลังสนิค้าทัณฑ์บน 

-  ก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตตัง้คลังสนิค้าทัณฑ์บน และ
หลักเกณฑ์การใช้คลังสนิค้าทัณฑ์บนเป็นที่เกบ็สนิค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษี 
โดยการรับ จ่าย เกบ็รักษา ท าบัญชีคุมสินค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วธีิการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
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 ส่วนที่ 5  การยื่นแบบรายการและการช าระภาษี 

- ก าหนดระยะเวลา วธีิการ และสถานที่ในการยื่นแบบรายการภาษีและการ
ช าระภาษี 

 ส่วนที่ 6  แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

-  ก าหนดให้รัฐมนตรีประกาศสินค้าที่เสียภาษีโดยการใช้แสตมป์หรือ
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

-  ก าหนดหลักเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไขในการใช้แสตมป์สรรพสามิตและ
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  

- ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษี การขออนุญาตผลิตและน าเข้าเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
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 ส่วนที่ 7  การประเมนิและการวางประกันค่าภาษี 

-  ก าหนดอ านาจประเมนิภาษี เบีย้ปรับ เงนิเพิ่ม รวมถงึก าหนดเวลา
ประเมนิภาษี  และก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า
สามารถวางประกันภาษีได้ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเงนิภาษีที่ 
ต้องช าระ 

 ส่วนที่ 8  การอุทธรณ์การประเมนิภาษี 

-  ก าหนดกระบวนการอุทธรณ์การประเมนิภาษีต่อคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์ และก าหนดระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ 180 วัน และสิทธิใน
การฟ้องคดีต่อศาล   
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 ส่วนที่ 9  การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี 
 - ก าหนดบทบัญญัตเิกี่ยวกับการยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และ
การคืนภาษี  

 ส่วนที่ 10  บัญชีหลักฐานและการปฏิบัต ิ

-  ก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกจิการสถานบริการท า
บัญชีประจ าวันและงบเดือน และให้ผู้น าเข้าท าบัญชีรับจ่ายสนิค้าที่น าเข้า 
รวมถงึให้อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันการปฏบิัตใินเร่ืองบัญชีหลักฐานได้ใน
กรณีที่ ผู้น าเข้าน าสนิค้าตดิตัวเข้ามาหรือเป็นตัวอย่างสนิค้าหรือมใิช่เพ่ือ
การค้า 
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 ส่วนที่ 11  พนักงานเจ้าหน้าที่ 

•  ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

 - เข้าไปในโรงอุตสาหกรรม คลังสนิค้าทณัฑ์บน สถานประกอบการ หรือสถาน
บริการ เพื่อตรวจสอบ/ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 - ค้นสถานที่/ยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดหรือมีสินค้า
หลีกเล่ียง เสียภาษีซุกซ่อนอยู่ 

   - มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือส่งบญัช ีเอกสาร
หลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาประกอบการพจิารณา  

 - ยดึอายัดสินค้า บัญชี เอกสาร ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดเพื่อสบืสวน สอบสวน 
ด าเนินคด ี
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 ส่วนที่ 12  การเปรียบเทียบคดี 

-  ก าหนดให้อธิบดีกรมสรรพสามติและคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมี
อ านาจเปรียบเทียบคดีในความผิดที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายก าหนด 

 ส่วนที่ 13  เบีย้ปรับและเงนิเพิ่ม 

-  ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบีย้ปรับและเงนิเพิ่มในกรณีต่างๆ 
และเสียในอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ รวมถงึก าหนดให้อาจงดหรือลด
เบีย้ปรับ และลดเงนิเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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• หมวดที่ 2  ใบอนุญาตส าหรับสนิค้าสุรา ยาสูบ ไพ่  แบ่งเป็น 5 ส่วน  

 ส่วนที่  1  สุรา 

- ก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลติ น าเข้า และขายสุรา 

 ส่วนที่  2  ยาสูบ 

-  ก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ และซือ้ใบยาแห้งจากผู้บ่ม
ใบยา, การขออนุญาตผลติยาสูบ, การขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบยา   
ยาอัด ยาสูบ และขายยาสูบ และก าหนดห้ามมใิห้ครอบครองยาสูบที่มไิด้เสีย
ภาษีเกนิกว่าปริมาณที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 ส่วนที่  3  ไพ่ 

    - ก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลติ น าเข้า และขายไพ่ 
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 ส่วนที่  4  การแสดงใบอนุญาต การเปล่ียนแปลงสถานที่ และการโอน
ใบอนุญาต 

 - ก าหนดเก่ียวกับการแสดงใบอนุญาต การเปล่ียนสถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต 

 ส่วนที่  5  การพักใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต 

- ก าหนดให้อ านาจผู้ออกใบอนุญาตในการส่ังพักใช้และเพกิถอน
ใบอนุญาตในกรณีที่ไม่ปฏบัิตหิรือปฏบัิตไิม่ถูกต้องตามกฎหมาย       
กฎที่ออกตามกฎหมายนี ้และข้อก าหนดในใบอนุญาต และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่ังพักใช้และเพกิถอนใบอนุญาต 
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• หมวดที่ 3 บทก าหนดโทษ 

 -  ก าหนดความผิดและโทษทางอาญา 

•  บทเฉพาะกาล 

 -  ก าหนดให้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติ
อยู่ก่อนวันที่กฎหมายนีใ้ช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปจนกว่าการ
ด าเนินการจัดเกบ็ภาษีนัน้จะเสร็จสิน้ไป และก าหนดให้ใบ
ทะเบียนสรรพสามติและใบอนุญาตเดมิให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหก
เดือนนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ หากประสงค์จะด าเนินการ
ต่อไป ให้จดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตใหม่ 
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• อัตราค่าธรรมเนียม 

-  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
คลังสนิค้าทัณฑ์บนรายปี ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมการควบคุมการผลติเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษี และค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและการ
โอนใบอนุญาต 

• พกัิดอัตราภาษีสรรพสามติ 

-  ก าหนดประเภทสนิค้าและบริการที่ต้องเสียภาษี และก าหนดอัตรา
ภาษีสรรพสามติตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสนิค้าหรือบริการ 
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 รวบรวมกฎหมายที่ใช้ในการบริหารการจดัเกบ็ภาษี 7 ฉบับ รวมเป็น “กฎหมาย
ฉบับเดยีว” 

 แก้ไขเพิ่มเตมิบทนิยามที่ส าคัญ เช่น ค าว่า “ราคาขายปลีกแนะน า” “ผลติ” “สุรา” 
“ยาสูบ” และ “ไพ่”  

 ปรับปรุงวธีิการจดัเกบ็ภาษี จากเดมิที่จดัเกบ็ในอัตราตามมูลค่าหรือตามปริมาณ 
แล้วแต่อัตราใดจะคดิเป็นเงนิสูงกว่า เป็น จดัเกบ็ทัง้ตามมูลค่าและตามปริมาณ 

 เปล่ียนฐานในการค านวณภาษีตามมูลค่าจากเดมิที่สนิค้าที่ผลติในราชอาณาจกัร       
ใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และสินค้าน าเข้า ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. รวมทัง้
สนิค้าสุรา ใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็น “ราคาขายปลีกแนะน า” 
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 ก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้น าเข้า จดทะเบียนสรรพสามติ และ
แจ้งราคาขายปลีกแนะน ารวมถงึโครงสร้างราคา  

 เพิ่มเตมิให้ผู้น าเข้าจดัท าบญัชีรับจ่ายสนิค้าที่น าเข้า ท านองเดยีวกับผู้
ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกจิการสถานบริการที่ต้องจดัท าบัญชี
ประจ าวันและงบเดอืน 

 ปรับปรุงก าหนดเวลาในการประเมินภาษีให้ขยายก าหนดเวลาได้ในบางกรณี 

 ปรับปรุงขัน้ตอนการโต้แย้งการประเมนิภาษี โดยยกเลกิขัน้ตอนการคัดค้าน
การประเมนิภาษี โดยให้มีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์
เพยีงขัน้ตอนเดยีว และก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาอุทธรณ์ที่
เหมาะสม หากพจิารณาอุทธรณ์ไม่เสร็จภายในระยะเวลา ให้สทิธิผู้อุทธรณ์ที่
จะฟ้องต่อศาลได้ 

 



สาระส าคัญของงกฎหมาย 
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 ปรับปรุงระบบการควบคุมสนิค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้คงเหลือเฉพาะการออก
ใบอนุญาตส าหรับกรณีที่ที่จ าเป็นต้องควบคุม (การผลิต น าเข้า และขาย, การ
เพาะปลูกต้นยาสูบ การซือ้ใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยา และการส่งออกยาสูบ)    

 แก้ไขเพิ่มเตมิความหมายของลักษณะสินค้าและบริการให้ครบถ้วนและ
ชัดเจนขึน้ 

 ปรับปรุงบทก าหนดโทษ โดยเฉพาะโทษปรับ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 ปรับปรุงเพดานอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเพดานอัตราภาษี ให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถงึให้มีผลบังคับใช้ไปในอนาคตอย่างน้อย 20 
ปีข้างหน้า 

 



เนือ้หาของกฎหมายภาษีสรรพสามติ    
 ตามโครงสร้างกฎหมายภาษีอากร 
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1.  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
   “สินค้า” 

  “ผลิต” – ไม่รวมถงึ 

•  ผลิตยาสูบไม่เกนิ 500 กรัม หรือ ยาสูบประเภทยาเส้นไม่เกนิ       
 1 กโิลกรัม เพื่อบริโภคเอง 

• เปล่ียนแปลงน า้สุรา 

•  ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงที่มิได้ประกอบกจิการเป็นธุรกจิ  

  “โรงอุตสาหกรรม” – ตัดค าว่า “เคร่ืองขายเคร่ืองดื่ม” ออกจากนิยาม 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่เสียภาษีในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดบิซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า (มาตรา 25) 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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2. ผู้น าเข้า 
3. ผู้ประกอบกจิการสถานบริการ 
4. ผู้อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตกิ าหนด 

•  ผู้รับโอนมาซึ่งสินค้าสรรพสามติจากผู้ที่ได้รับการยกเว้นหรือลดอัตราภาษี (ม. 22) 

•  ผู้รับโอนมาซึ่งสินค้าสรรพสามติจากผู้ที่ได้รับเอกสิทธ์ิที่ไม่ต้องเสียภาษี (ม. 23) 

• เจ้าของคลังสินค้าทณัฑ์บน กรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบญัชีคุมสินค้า (ม. 48) 

• ผู้จัดการมรดก ทายาท ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พทิกัษ์ (ม. 61) 

•  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกจิการสถานบริการที่ควบหรือโอนกจิการ 
(ม. 62) 

•   ผู้ช าระบญัชีหรือผู้จัดการในกรณีมีการเลิกกจิการ (ม. 63) 

• ผู้ดัดแปลง (รถยนต์ดัดแปลง) (ม. 29) 

 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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 หน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

o จดทะเบียนสรรพสามิต (หมวด 4) 
•  ผู้น าเข้าต้องจดทะเบยีนสรรพสามติ แต่อธิบดมีีอ านาจผ่อนผันกรณีน า
ตดิตวัเข้ามา หรือเป็นตวัอย่าง หรือมใิช่เพื่อการค้า (มาตรา 32) 

•  ผู้น าเข้าต้องปฏบิัตเิกี่ยวกับระบบทะเบยีนสรรพสามติเช่นเดยีวกับผู้
ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกจิการสถานบริการ (มาตรา 33 - 39) 

•  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้าสุรา ยาสูบ และไพ่ ต้องจดทะเบยีน
สรรพสามติ 

•  อธิบดมีีอ านาจถอนทะเบยีนได้ ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ประกอบ
กจิการสถานบริการไม่ยื่นงบเดอืน หรือผู้น าเข้าไม่ยื่นบญัชีรับจ่ายสนิค้าที่
น าเข้า ตดิต่อกัน 6 เดอืนขึน้ไป (มาตรา 39) 

 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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 หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า และผู้ประกอบกจิการ
สถานบริการ 
o แจ้งวันเวลาท าการปกต ิและวันเวลาหยุดท าการ (มาตรา 15) 

•  ผู้น าเข้ามีหน้าที่วันเวลาท าการปกตแิละหยุดท าการเช่นเดียวกับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบกจิการสถานบริการ 

o จัดท าบัญชีและงบเดือน (มาตรา 118) 

•  การเกบ็รักษาบญัชีไม่น้อยกว่า 5 ปี จะเกบ็รักษาไว้ ณ “สถานที่อื่นใดที่       
เจ้าพนักงานสามารถเรียกมาตรวจสอบได้” กไ็ด้ 

•  ผู้น าเข้ามีหน้าที่ท าและยื่น “บญัชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้า” แต่อธิบดีมีอ านาจ
ผ่อนผันกรณีน าตดิตัวเข้ามา หรือเป็นตัวอย่าง หรือมิใช่เพื่อการค้า  

•  มีบทก าหนดความผิดและโทษกรณีไม่ท าบัญชี 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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 หน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
o แจ้งราคาขายปลีกแนะน าของสนิค้าหรือราคาค่าบริการ (มาตรา 18 
และมาตรา 19) 

•  หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
โครงสร้างราคา, แจ้งเปล่ียนแปลงราคาและโครงสร้างราคา, แจ้งราคา
ค่าบริการและแจ้งเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการ (ซึ่งรวมถงึระยะเวลา
ในการแจ้ง) จะเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

•  ผู้น าเข้ามีหน้าที่แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคา
เช่นเดียวกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม แต่อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันกรณี
น าตดิตัวเข้ามา หรือเป็นตัวอย่าง หรือมใิช่เพื่อการค้า  



ฐานภาษี 
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ฐานภาษีตามมูลค่า (มาตรา 17) 

1. สินค้า 

-  ให้ถือ “ราคาขายปลีกแนะน า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม”    
เป็นฐานในการค านวณภาษี 

-  “ราคาขายปลีกแนะน า หมายถงึ ราคาขายปลีกแนะน าที่          
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์ให้เป็นราคา
ขายต่อผู้บริโภคทั่วไป (มาตรา 4) 

 



ฐานภาษี 
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- - ราคาขายปลีกแนะน า พจิารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหาร
จัดการ และก าไรมาตรฐาน ซึ่งจะต้องไม่ต ่ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภค
ทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกต ิทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

- - ถ้าราคาขายปลีกไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่เป็นไปตาม
กลไกตลาด หรือไม่สามารถก าหนดราคาขายปลีกแนะน าได้ ให้
อธิบดีมีอ านาจประกาศราคาขายปลีกแนะน า เพื่อถือเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณภาษี โดยก าหนดจากราคาขายหรือราคาน าเข้าตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 



ฐานภาษี 
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 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้น าเข้า ใช้ฐานภาษีตามมูลค่าฐาน
เดียวกัน 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้าสุรา ยาสูบ ไพ่ ใช้ฐานภาษี
ราคาขายปลีกแนะน า 
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ฐานภาษีตามมูลค่า (มาตรา 17) 

2. บริการ 

-  ให้ถือ “รายรับของสถานบริการ” เป็นฐานในการค านวณภาษี 

-  อธิบดีมีอ านาจก าหนดรายรับขัน้ต ่าของสถานบริการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ฐานภาษี 
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ฐานภาษีตามปริมาณ 

1. สินค้า (มาตรา 20) 

 -  ให้ถือตามหน่วย น า้หนักสุทธิ หรือปริมาณสุทธิของสินค้า 

2. บริการ 

 -  ไนต์คลับ ดสิโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายรวมถึง
สถานที่ที่จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทงิซึ่งปิดท าการหลัง
เวลา 24.00 น.  >>>>>>>  ตารางเมตร 

 -   สถานอาบน า้หรืออบตัว และนวด  >>>>>>>  รอบ 
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อัตราภาษีตามมูลค่า และ/หรือ อัตราภาษีตามปริมาณ 
 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เสียภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสนิค้า

หรือบริการ หรือทัง้ตามมูลค่าและตามปริมาณของสนิค้าหรือบริการ
นัน้ “ไม่เกนิอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพกัิดอัตราภาษีสรรพสามติที่ใช้อยู่
ในเวลาที่ความรับผดิในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้” (มาตรา 16) 

 รัฐมนตรีจะต้องออกกฎกระทรวงก าหนดพกัิดอัตราภาษีสรรพสามติ
ไม่เกนิอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพกัิดอัตราภาษีสรรพสามติ (มาตรา 5) 

 รัฐมนตรีโดยอนุมัตคิณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศลดอัตราหรือ
ยกเว้นภาษีสรรพสามติ (มาตรา 109) 
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   การจัดเกบ็เงนิภาษีเพิ่มขึน้   
   เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 

 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เสียภาษีเพิ่มขึน้เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
ส าหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของภาษี (มาตรา 150) 

• สินค้ายาสูบ และไพ่ อยู่ในขอบเขตที่อาจถูกจัดเกบ็ภาษีเพิ่มขึน้
เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ความรับผิดกรณีทั่วไป (มาตรา 21) 
(1) กรณีสินค้าที่ผลิตขึน้ในราชอาณาจักร ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี

เกดิขึน้ในเวลาที่ 

 (1.1)  น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

 (1.2)  น าสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม 

 (1.3)  น าสินค้าออกจากคลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมาย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือใช้ในคลังสินค้าทณัฑ์บน 
คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 

 (1.4)  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกดิขึน้ก่อนน าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร   
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี  
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1. ความรับผิดกรณีทั่วไป (มาตรา 21) 
(2) กรณีสินค้าน าเข้า ให้ถือว่าความรับผดิในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ในเวลา 

 (2.1) เวลาเดยีวกับความรับผดิในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากร 

 (2.2) เวลาที่น าสินค้าออกจากคลังสนิค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร    
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือใช้ในคลังสินค้าทณัฑ์บน   
ตามกฎหมายศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 

(3) กรณีบริการ ให้ถอืว่าความรับผดิในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ 

 (3.1) เมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการ 

 (3.2) ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกดิขึน้ก่อนได้รับช าระค่าบริการ 
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2. ความรับผิดในกรณีเฉพาะ 
•  กรณีรับโอนมาซึ่งสินค้าน าเข้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีในเวลาน าเข้า (ม. 22) 

•  กรณีรับโอนมาซึ่งสินค้าซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีโดยเหตุที่
จ าหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ (ม. 23) 

•  กรณีน าสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑ์บนเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือตรวจวิเคราะห์สินค้า (ม. 24 ประกอบ ม. 23)  

•  กรณีสินค้าหรือวัตถุดบิซึ่งเป็นสาระส าคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบญัชีคุมสินค้า (ม. 25) 

•  กรณีรถยนต์ดัดแปลง (มาตรา 29) 

•  กรณีรถยนต์ที่แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 30) 

•  กรณีสินค้าขาดไปจากบญัชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทณัฑ์บน ให้ความรับผิดเกดิขึน้ใน 
เวลาที่สินค้านัน้ขาดหรือพบว่าขาดไปจากบญัชีคุมสินค้า (มาตรา 47) 
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  ข้อห้ามมใิห้น าสนิค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมฯ    
 (มาตรา 26)   

ห้ามมิได้น าสินค้าที่ยังไม่เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกจากโรง
อุตสาหกรรมคลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนศุลกากร เขตปลอดอากร 
หรือเขตประกอบการเสรี เว้นแต่ 

1. น าไปเกบ็ไว้ในคลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมาย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 

2. น าจากคลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร    
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี กลับคืนไปเกบ็ไว้ในโรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมาย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี อีกแห่งหน่ึง 
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3. น าสินค้าออกไปทดสอบประสิทธิภาพหรือตรวจวเิคราะห์ในขัน้ตอนการผลิต
หรือจ าหน่าย ตามประเภทสินค้า หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด (ไม่มีการจ ากัดระยะเวลาไว้ในกฎหมาย) 

4. เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 58 (ได้รับอนุมัตใิห้ช าระ
ภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑ์บนโดยมีหลักประกัน) 

5. เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี 

6. น าสินค้าออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือค าส่ังโดยชอบกฎหมาย 
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 การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี (มาตรา 54) 
1. กรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร 
 ให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึน้ เว้นแต่ ความรับผิดเกิดขึน้พร้อมกับความรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ย่ืนแบบ
รายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่เกิดความ
รับผิดขึน้หรือก่อนน าออกจากโรงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน 

2.  กรณีสินค้าน าเข้า 
 ให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 (รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิต
และจะประกาศก าหนดให้มีการเช่ือมโยงประเภทสินค้าสรรพสามิตกับพกัิดศุลกากร 
ก็ได้ (มาตรา 28)) 
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3. กรณีบริการ 
 ให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดอืนที่เกดิความรับผดิขึน้ 
4. กรณีอื่น 
 ให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่สบิห้าของเดือนถดัจาก
เดอืนที่เกิดความรับผดิขึน้ 

  ในกรณีได้รับสทิธิยกเว้นภาษี ให้ถอืว่าไม่มีหน้าที่ยื่นแบบรายการภาษีส าหรับ
สนิค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนัน้  

  รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดสนิค้าใดให้เป็นสนิค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
อาจขอช าระภาษีภายในวันที่สบิห้าของเดือนถดัจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสนิค้าทณัฑ์บนโดยมีหลักประกันได้ (มาตรา 58) 
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  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับสุรา ยาสูบ และไพ่ จะต้องใช้หลักการย่ืนแบบ
รายการภาษีและช าระภาษี ดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน 
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  แสตมป์และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

•  ผู้น าเข้ามีสทิธิขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีส าหรับ 
สนิค้าของตนเองได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

•  ใบอนุญาตผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีมีอายุ 3 ปีนับแต่วัน    
ออกใบอนุญาต  

•  ก าหนดเหตุเพกิถอนใบอนุญาตผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
ตามล าดับความหนักเบาของพฤตกิารณ์ 
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• สนิค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นสนิค้าที่รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดให้   
เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามติหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

• กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้เสียภาษีส าหรับสนิค้าสุราโดยวธีิการอื่นได้ 
นอกจากการเสียภาษีโดยการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี และ    
การเสียภาษีโดยใช้แสตมป์และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
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  การประเมินภาษี  
 เหตุแห่งการประเมินภาษี (มาตรา 86) 

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมไิด้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถกูต้อง หรือมีข้อผดิพลาดท าให้
จ านวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคล่ือนไป 

 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏบิัตติามหนังสือเรียกหรือค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือไม่ยอมตอบค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
ประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการค านวณภาษี 

 4. สนิค้าขาดจากบัญชหีรือวัตถุดบิซึ่งเป็นสาระส าคัญของการผลิตสนิค้าขาด
จากบัญชีตามมาตรา 25 หรือมาตรา 45  
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 ก าหนดเวลาที่จะประเมินภาษีได้ (มาตรา 90) 

 (1)  ภายใน 2 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี 
หรือวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาที่อธิบดีเล่ือนหรือขยายออกไป แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

 (2)  ภายใน 2 ปี นับแต่วันยื่นแบบรายการภาษี ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่มี   
การยื่นแบบรายการภาษีภายหลังวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาดังกล่าวใน (๑)  
แต่ต้องไม่เกนิสบิปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี 
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 (3)  ภายใน 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี   
ในกรณีที่ไม่มีการยื่นแบบรายการภาษี หรือมีการยื่นแบบรายการภาษีโดย
แสดงมูลค่าของสนิค้าหรือบริการขาดไปเกนิกว่าร้อยละย่ีสบิห้าของมูลค่าที่
แสดงไว้ในแบบรายการภาษี 
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  ก าหนดเวลา 2 ปี ตามมาตรา 90 (1) และ (2) อาจขยายออกไปได้
เป็นก าหนดเวลา 5 ปี (มาตรา 90 วรรค 2) 

     ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีย่ืนแบบรายการภาษี
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติ
อธิบดีประเมนิภาษีได้ภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่ก าหนดเวลาตาม (1) หรือ
ภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบรายการภาษีตาม (2) แล้วแต่กรณี 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

  สินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี     
และการบรรเทาภาระภาษีในกรณีใดบ้าง จะต้องพิจารณา
ตามหลักการที่ก าหนดในกฎหมายใหม่ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

  การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าน าเข้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
 (มาตรา 102) 

1. เป็นสนิค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับ
ยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพกัิดอัตราศุลกากร (พกัิดอัตรา
ศุลกากร ภาค 4) 

2. ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามติด้วย 

3. การได้รับยกเว้นภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับที่บัญญัตไิว้ใน
กฎหมายว่าด้วยพกัิดอัตราศุลกากร 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร (มาตรา 103) 

1.  เป็นสนิค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

2.  ได้รับยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การลดหย่อนภาษี (มาตรา 105) 

1.  ผู้มีสทิธิได้รับการลดหย่อนภาษี คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

2.  ขอลดหย่อนภาษีได้เฉพาะสนิค้า (ตามพกิัดอัตราภาษีสรรพสามติ)     
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3.  ลดหย่อนโดยการน าจ านวนเงนิภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับสินค้าที่
น ามาใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติสนิค้ามาหักออกจาก
จ านวนเงนิภาษีที่ต้องเสียส าหรับสนิค้านัน้ 

4.  ถ้าจ านวนเงนิภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับวัตถุดบิหรือส่วนประกอบที่  
ใช้ในการผลติสนิค้าเกนิกว่าจ านวนเงนิภาษีที่ต้องเสีย ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนเงนิภาษีนัน้ 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การยกเว้นภาษีสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติ
สนิค้า (มาตรา 106) 

1. สนิค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติสนิค้า
ประเภทหรือชนิดเดมิหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหน่ึง 

2. สนิค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติสนิค้าเพื่อ
ส่งออก 

3. อธิบดีมีอ านาจยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่บริจาค หรือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ และน า้มันเตมิเรือหรืออากาศยาน       
(มาตรา 107) 
1. สินค้าที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล โดย

ผ่านส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศล   
2. สินค้าที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคเป็นการสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วน

ราชการ หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศล 
3. สินค้าที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิตามข้อผูกพนัระหว่างประเทศหรือทางการ

ทตูตามหลักถ้อยทถ้ีอยปฏบิตัต่ิอกัน 
4. น า้มันและผลิตภณัฑ์น า้มันที่เตมิในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกนิกว่าห้าร้อย

ตันกรอสส์ ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่บริจาค หรือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ และน า้มันเตมิเรือหรืออากาศยาน       
(มาตรา 107) 

 ผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีเช่นเดยีวกับ      
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การยกเว้นภาษีหรือได้รับคืนภาษีส าหรับบริการที่บริจาครายรับ 
(มาตรา 108) 
1. บริการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับให้แก่ประชาชน

เป็นการสาธารณกุศล โดยผ่านส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณ
กุศล  

2. เป็นการสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการ หรือโดยผ่านองค์การ      
สาธารณกุศล 

• ก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนภาษีด้วย  
ไม่ใช่เพียงการยกเว้นภาษีเท่านัน้ 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การลดอัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และความผาสุกของประชาชน (มาตรา 109) 

• เป็นอ านาจของรัฐมนตรีโดยอนุมัตคิณะรัฐมนตรี 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การคืนภาษีกรณีสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ (มาตรา 110) 
1. ต้องเป็นสินค้าที่พสูิจน์ได้ว่าเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจน    

ใช้การไม่ได้ 
2. เฉพาะสินค้าที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเท่านัน้ 
3. การพสูิจน์ลักษณะความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใช้การ

ไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

4. ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษี คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้น าเข้า 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การคืนภาษีให้แก่สินค้าที่น าเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้วส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 111) 

 การคืนภาษีให้แก่สินค้าที่น าเข้าที่ได้น าไปผลิตเป็นสินค้า
แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 112) 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การคืนเงนิให้แก่ผู้เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสีย
เกนิกว่าที่ควรจะต้องเสีย (มาตรา 113) 

 - ต้องไม่ใช่การเสียภาษีตามประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 - ต้องยื่นค าร้องต่ออธิบดีภายใน 3 ปีนับแต่วันช าระภาษี 

 - เม่ืออธิบดเีหน็ว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงนิคืน ให้คืนให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

 - จะส่ังคืนโดยไม่ต้องมีค าร้องก็ได้ แต่ต้องส่ังภายใน 3 ปีนับแต่
วันช าระภาษี 



59 

   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การให้ดอกเบีย้กรณีคืนเงนิให้แก่ผู้เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่
ต้องเสียหรือเสียเกนิกว่าที่ควรจะต้องเสีย (มาตรา 116) 

- จะต้องเป็นการเสียภาษีตามประเมิน จงึมีสิทธิได้รับดอกเบีย้   
(ถ้าไม่ใช่การเสียภาษีตามการประเมิน ไม่ต้องให้ดอกเบีย้) 

- ดอกเบีย้ ให้ค านวณในอัตราร้อยละเจด็คร่ึงต่อปี โดยไม่คิดทบต้น 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกฎกระทรวง 
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   การยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 การให้ดอกเบีย้กรณีคืนเงนิให้แก่ผู้เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่
ต้องเสียหรือเสียเกนิกว่าที่ควรจะต้องเสีย (มาตรา 116) 

- จะต้องเป็นการเสียภาษีตามประเมิน จงึมีสิทธิได้รับดอกเบีย้   
(ถ้าไม่ใช่การเสียภาษีตามการประเมิน ไม่ต้องให้ดอกเบีย้) 

- ดอกเบีย้ ให้ค านวณในอัตราร้อยละเจด็คร่ึงต่อปี โดยไม่คิดทบต้น 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกฎกระทรวง 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 1 สุรา 
  ไม่มีการควบคุมและจ ากัดสทิธิในเร่ืองดังต่อไปนี ้

 - การใช้สุราท าสิ่งของ 

 - การขนสุรา 

 - การท าและขายเชือ้สุรา 

 - การครอบครองเชือ้สุรา 

 สุรา ไม่รวมถงึเคร่ืองดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกนิ 0.5 ดีกรี 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 1 สุรา 
 1. ใบอนุญาตผลิตสุรา (มาตรา 153) 

   - มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

   - อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

  2. ใบอนุญาตน าเข้าสุรา (มาตรา 154) 

   - อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

   - อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันให้น าเข้าโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กรณี
ที่น าเข้ามาเป็นตัวอย่างสนิค้าหรือมใิช่เพื่อการค้า 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 1 สุรา 
  3. ใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 155 และ 156) 

   - ใบอนุญาตขายสุรามี 2 ประเภท 

   (1) ป.1 ขายสุราทุกชนิด ครัง้หน่ึงจ านวนตัง้แต่ 10 ลิตรขึน้ไป 

   (2) ป.2 ขายสุราทุกชนิด ครัง้หน่ึงจ านวนต ่ากว่า 10 ลิตร 

   - มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

   - เจ้าพนักงานสรรพสามติเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

4. การจ ากัดสิทธิในการเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุรา และการ
เปล่ียนแปลงน า้สุรา (มาตรา 157 และ 158) 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 2 ยาสูบ 

  ไม่มีการควบคุมและจ ากัดสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี ้
 - การจ าหน่ายใบยาสด 
 - การบ่มใบยาสูบ 
 - การอบใบยาสูบ 
 - การหั่นใบยาสูบ 

  ไม่มีการให้สิทธิและประโยชน์แก่ใบยาพนัธ์ุยาสูบพืน้เมือง 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 2 ยาสูบ 
 1. ใบอนุญาตเพาะปลูกยาสูบ (มาตรา 160) 

   - มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

   - เจ้าพนักงานสรรพสามติเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

  2. ใบอนุญาตซือ้ใบยาแห้ง (มาตรา 161) 

   - มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

   - เจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 2 ยาสูบ 
  3. ใบอนุญาตผลิตยาสูบ (มาตรา 163) 

   - มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

   - อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

   - การผลิตบุหร่ีซกิาแรตเป็นกจิการผูกขาดของรัฐ 

  4. ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบยา ยาอัด ยาสูบ (มาตรา 166) 

   - อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

- อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันให้น าเข้าหรือส่งออกโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 
กรณีที่น าเข้ามาเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 2 ยาสูบ 
  5. ใบอนุญาตขายยาสูบ (มาตรา 167-169)  
   -  ใบอนุญาตขายยาสูบ มี 3 ประเภท 

(1) ป.1 ขายส่ง ยาสูบ ครัง้หน่ึง ตัง้แต่ 1,000 มวนขึน้ไป ยาสูบ
ประเภทยาเส้นครัง้หน่ึง 2 ก.ก. ขึน้ไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุง
หรือยาเคีย้ว ครัง้หน่ึง 200 กรัมขึน้ไป 

(2) ป.2 ขายปลีก ครัง้หน่ึง ต ่ากว่า ป.1  
(3)  ป.3 ขายผลติภณัฑ์ยาสูบอื่น 

   -  มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
   -  เจ้าพนักงานสรรพสามติเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
   -  การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองที่เสียภาษี ห้ามแบ่งขาย 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 2 ยาสูบ 
6. การจ ากัดสทิธิในการครอบครองยาสูบที่มไิด้เสียภาษีเกนิกว่า      

500 กรัม หรือยาสูบประเภทยาเส้นที่มไิด้เสียภาษีเกนิกว่า 1 ก.ก. 
นอกจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสนิค้าทัณฑ์บน (มาตรา 164) 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 3 ไพ่ 
 1. ใบอนุญาตผลิตไพ่ (มาตรา 171) 

   - มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

   - อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

  2. ใบอนุญาตน าเข้าไพ่ (มาตรา 173) 

   - อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

   - อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันให้น าเข้าโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กรณี
ที่น าเข้ามาเป็นตัวอย่างสนิค้าหรือมใิช่เพื่อการค้า 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 3 ไพ่ 
  3. ใบอนุญาตขายไพ่ (มาตรา 176 - 177) 

   - ใบอนุญาตขายไพ่ มี 2 ประเภท 

   (1) ป.1 ขายไพ่ ครัง้หน่ึงจ านวนตัง้แต่ 40 ส ารับขึน้ไป 

   (2) ป.2 ขายไพ่ ครัง้หน่ึงจ านวนต ่ากว่า 40 ส ารับ 

   - มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

   - เจ้าพนักงานสรรพสามติเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

4. การจ ากัดสิทธิในการครอบครองไพ่ที่มิได้เสียภาษีเกนิกว่า 120 ใบ เว้นแต่
เป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามติท าขึน้ หรือไพ่ที่มีเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
ของกรมสรรพสามติ (มาตรา 173) 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอน
ใบอนุญาต (มาตรา 178 - 180) 

 ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต 
1.  ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏบิัตหิรือปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมายนี ้

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี ้หรือตามข้อก าหนดใน
ใบอนุญาต ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งพกัใช้ใบอนุญาตได้มีก าหนด 
ครัง้ละไม่เกนิ 6 เดอืน (มาตรา 181) 

2. ถ้าถกูส่ังพกัใช้ตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป และมีเหตุที่จะต้องถกูพกัใช้อีก หรือ 

 เข้าเหตุพกัใช้ตามมาตรา 181 และเหตุนัน้ก่อให้เกดิความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจเพกิถอนใบอนุญาต (มาตรา 182) 
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   หมวด 2 ใบอนุญาต 
    ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต 

3. ผู้ใดถูกเพกิถอนใบอนุญาต จะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้ 1 ปี
นับแต่ได้รับค าส่ังเพกิถอน 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(พ.ศ. 2560) 

 
ประกาศราชกจิจานุเบกษา  

6 เมษายน 2560 



74 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หมวด 1  บททั่วไป 

 หมวด 2  พระมหากษัตริย์ 

 หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 หมวด 4  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 หมวด 5  หน้าที่ของรัฐ * 

 หมวด 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 หมวด 7  รัฐสภา >>> สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา 

 หมวด 8  คณะรัฐมนตรี 

 หมวด 9  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หมวด 10  ศาล  - ศาลยุตธิรรม 

   - ศาลปกครอง 

   - ศาลทหาร 

 หมวด 11  ศาลรัฐธรรมนูญ 

 หมวด 12  องค์กรอสิระ  - คณะกรรมการการเลือกตัง้ 

   - ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

   - คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตแห่งชาต ิ

   - คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หมวด 13  องค์กรอัยการ 

 หมวด 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวด 15  การแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ 

 หมวด 16  การปฏรูิปประเทศ 

 บทเฉพาะกาล 

 (รวมทัง้สิน้ 279 มาตรา) 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (หมวด 3) 
 มาตรา 25 วรรค 1 

“สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัตคุ้ิมครอง

ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มไิด้ห้ามหรือจ ากัดไว้ใน

รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสทิธิและเสรีภาพที่จะท า

การนัน้ได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้

สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านัน้ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อ

ความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

และไม่ละเมดิสทิธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (หมวด 3) 

 มาตรา 40  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายที่ตราขึน้เพื่อรักษาความมั่นคงหรือ

เศรษฐกจิของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัด

การกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการ

ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

....................” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (หมวด 3) 

 มาตรา 25 วรรคสอง 

“สทิธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิแม้ยังไม่มี

การตรากฎหมายนัน้ขึน้ใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิ

หรือเสรีภาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (หมวด 3) 

 มาตรา 41  “บุคคล...ย่อมมีสิทธิ 

 (1)  ได้รับทราบและเข้าถงึข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 (2)  เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการ

พจิารณาโดยรวดเร็ว 

 (3)  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเว้นการ

กระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หน้าที่ของรัฐ (หมวด 5) 

 มาตรา 51   

 “การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัตใิห้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี ้

ถ้าการนัน้เป็นการท าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 

ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะตดิตามและเร่งรัดให้ 

รัฐด าเนินการ รวมตลอดทัง้ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นัน้ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กฎหมายบัญญัต”ิ 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หน้าที่ของรัฐ (หมวด 5) 

 มาตรา 53   

 “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏบัิตติามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” 

มาตรา 59  

“รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐที่มใิช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับ

ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัต ิและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถงึ

ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หน้าที่ของรัฐ (หมวด 5) 
 มาตรา 62   

“รัฐต้องรักษาวนัิยการเงนิการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการ
เงนิการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วย
วนัิยการเงนิการคลังของรัฐและจัดระบบภาษีให้เกดิความเป็นธรรมแก่
สังคม 

กฎหมายว่าด้วยวนัิยการเงนิการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การ
ก าหนดวนัิยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทัง้เงนิงบประมาณและเงนิ
นอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงนิคงคลัง และการ
บริหารหนีส้าธารณะ” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 แนวนโยบายแห่งรัฐ (หมวด 6) 

 มาตรา 64   

 “บทบัญญัตใินหมวดนีเ้ป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและ 

ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดนิ” 
 



85 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 แนวนโยบายแห่งรัฐ (หมวด 6) 
 มาตรา 65   

“รัฐพงึจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืนตามหลักธรมาภบิาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้

สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกดิเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

ดังกล่าว 

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และ

สาระที่พงึมีในยุทธศาสตร์ชาตใิห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัต ิทัง้นี ้กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ

การรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถงึด้วย 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 แนวนโยบายแห่งรัฐ (หมวด 6) 

 มาตรา 77  วรรค 1   

“รัฐพงึจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง

กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น

อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้

เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถงึตัวบท

กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อ

ปฏบิัตติามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 แนวนโยบายแห่งรัฐ (หมวด 6) 
 มาตรา 77 วรรค 2 

“ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพงึจัดให้มีการรับฟังความคดิเหน็ของ

ผู้เก่ียวข้องวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้านและ

เป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรับฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์นัน้ต่อ

ประชาชน และน ามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก

ขัน้ตอน เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพงึจัดให้มีการประเมนิผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคดิเหน็ของผู้เก่ียวข้อง

ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป.....” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 แนวนโยบายแห่งรัฐ (หมวด 6) 

 มาตรา 77 วรรค 3 

 “รัฐพงึใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

เฉพาะกรณีที่จ าเป็น พงึก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพนิิจของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ 

ที่บัญญัตไิว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพงึก าหนดโทษอาญาเฉพาะ

ความผิดร้ายแรง” 
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   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 การปฏิรูปประเทศ (หมวด 16) 

 มาตรา 258  ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ 
ให้เกิดผลดังต่อไปนี ้
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 
 ค. ด้านกฎหมาย 
 ง. ด้านกระบวนการยุตธิรรม 
 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 

 มาตรา 259  ให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ 



90 

ค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวย       

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

  ข้อ 17 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัต ิ
อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง 
หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นัน้ เพื่อ
ประกอบการพจิารณาหรือด าเนินการ  

ค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560  
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ค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวย 

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

  
  ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัต ิอนุญาต ออกใบอนุญาต     
รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนัน้ ที่จะต้องด าเนินการให้
หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านัน้ส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารดงักล่าวมาเพื่อประกอบการพจิารณาหรือด าเนินการ  
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ค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวย 

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

  

  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดงักล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนัน้จาก   
ผู้ขอรับอนุมัต ิอนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนัน้เป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวเอง  

  เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท าส าเนาดงักล่าวจากผู้ขอรับอนุมัต ิอนุญาต หรือใบอนุญาต
หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 
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พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
มีผลใช้บังคับตัง้แต่ 31 ธันวาคม 2557 

 
หมายเหตุ มีผลบังคับใช้ก่อน พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกใน
การพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (21 กรกฎาคม 
2558) 
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พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 27 วรรค 1 

เม่ือมีผู้ย่ืนค าขอให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ ผู้รับค าขอที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ

และความครบถ้วนของเอกสารบรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้อง

ยื่นมาพร้อมกับค าขอ 
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พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 27 วรรค 1 

 หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเตมิให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอ
ทราบทันทีหรือภายในไม่เกนิ 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ (แจ้งเป็นหนังสือ
ระบุให้ชัดเจน+บันทกึไว้ในกระบวนพจิารณาท าค าส่ัง) 
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พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 27 วรรค 2 

 เม่ือผู้ย่ืนค าขอได้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุครบถ้วนแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารไม่ได้ 
เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือปฏบัิตใิห้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึง (ในกรณีเช่นนี ้ให้
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเทจ็จริงโดยพลัน หากเหน็ว่าเจ้าหน้าที่บกพร่อง 
ให้ด าเนินการทางวนัิยต่อไป) 
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พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 27 วรรค 3 

 ถ้าพ้นเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด แต่ผู้ย่ืนค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสาร

เพิ่มเตมิให้ครบถ้วน ให้ถือว่าไม่ประสงค์ว่าจะด าเนินการตามค าขอ 
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พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 39/1 วรรค 1 

การออกค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือที่กฎหมายหรือกฎไม่ได้ก าหนด

ระยะเวลาในการออกค าส่ังไว้เป็นประการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังนัน้ให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วน 
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