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กรมสรรพสามิต
Excise Department

คํานํา
จากสภาวการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง ทําให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน การปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความทันสมัย โปร่งใส และเป็นสากล เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน
กรมสรรพสามิตจึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกําหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเดิมมีอยู่ 7 ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัตไิ พ่ พุทธศักราช 2486 พระราชบัญญัตจิ ดั สรรเงิน
ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญ ญัติจัด สรรเงินภาษีสุร า พ.ศ. 2527 ให้ เป็น ฉบับเดี ยว คื อ
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสมาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกรวมทั้ง
ประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ และข้อตกลงทางการค้า
ต่าง ๆ ดังนั้น การสื่อสารให้ประเทศสมาชิกให้เข้าใจถึงตัวบทกฎหมายไทย จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อเป็นการเผยแพร่ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับ
สากล กรมสรรพสามิตจึงได้มอบหมายให้สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดําเนินการแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นภาษาอังกฤษ โดยนําเสนอในรูปแบบการ
เปรียบเทียบกับเนื้อหาภาษาไทย
กรมสรรพสามิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “คําแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต” นี้ จะเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่เนื้อหาสาระของกฎหมายดั งกล่าวให้แ ก่หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหรือประสงค์จะเข้ามาลงทุนและประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงผู้ที่สนใจ ให้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐในการบริหาร
การจัดเก็บภาษี และเพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของภาคเอกชน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

Preface
Thailand has been compelled to implement changes in various areas to prepare
itself for the rigorous competition existing in international trade at present. There is a
pressing need for improvements in Thai law which modernize it, render it transparent and
allow it to meet international standards. As such, the Excise Department has initiated
amendments to laws relating to tax collection by merging the initial 7 of such acts, which
include the Excise Tax Act B.E. 2527 (1984), the Excise Tariff Act B.E. 2527 (1984), the Liquor
Act B.E. 2493 (1950), the Tobacco Act B.E. 2509 (1966), the Playing Cards Act B.E. 2486
(1943), the Allocation of Excise Tax Act B.E. 2527 (1984) and the Allocation of Liquor Tax Act
B.E. 2527 (1984), into the Excise Tax Act B.E. 2560 (2017), which will enter into force on
September 16, 2017.
Thailand is a member of the global community and the ASEAN Economic
Community. Member states, including Thailand, are under the obligation to comply with
international trade rules and various international trade agreements. Thus, it is essential that
the laws of Thailand are communicated to member states in an understandable manner.
In order to disseminate the Excise Tax Act B.E. 2560 (2017) internationally, the Excise
Department has entrusted the Thammasat University Research and Consultancy Institute
with the task of translating the Excise Tax Act B.E. 2560 (2017) into English. Such translation
is presented in comparison to the Thai original.
The Excise Department sincerely hopes that this “Translated Excise Tax Act B.E. 2560
(2017)” will become the central source from which information concerning such law
spreads to different institutions both in the private and public sector and, in particular, to
foreign operators who have invested in or wish to invest in and operate a business in
Thailand and other interested persons. This translation is intended to benefit the public
sector in managing the collection of taxes and to facilitate and ensure the correct
understanding of the private sector.
Mr. Somchai Poolsavasdi
Director-General of the Excise Department

สารบัญ

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑ – ๕)
หมวด ๑ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๖ – ๑๕)
ส่วนที่ ๒ การเสียภาษีสรรพสามิต (มาตรา ๑๖ – ๓๑)
ส่วนที่ ๓ การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา ๓๒ – ๓๙)
ส่วนที่ ๔ คลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา ๔๐ – ๕๓)
ส่วนที่ ๕ การยื่นแบบรายการภาษีและการชําระภาษี (มาตรา ๕๔ – ๖๓)
ส่วนที่ ๖ แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (มาตรา ๖๔ – ๘๕)
ส่วนที่ ๗ การประเมินและการวางประกันค่าภาษี (มาตรา ๘๖ – ๙๒)
ส่วนที่ ๘ การอุทธรณ์การประเมินภาษี (มาตรา ๙๓ – ๑๐๑)
ส่วนที่ ๙ การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี (มาตรา ๑๐๒ – ๑๑๗)
ส่วนที่ ๑๐ บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ (มาตรา ๑๑๘ – ๑๒๒)
ส่วนที่ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๑๒๓ – ๑๓๕)
ส่วนที่ ๑๒ การเปรียบเทียบคดี (มาตรา ๑๓๖ – ๑๓๙)
ส่วนที่ ๑๓ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (มาตรา ๑๔๐ – ๑๔๒)
ส่วนที่ ๑๔ การบังคับชําระภาษีค้าง (มาตรา ๑๔๓ – ๑๔๙)
ส่วนที่ ๑๕ การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๕๐ – ๑๕๑)
หมวด ๒ ใบอนุญาตสําหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
ส่วนที่ ๑ สุรา (มาตรา ๑๕๒ – ๑๕๘)
ส่วนที่ ๒ ยาสูบ (มาตรา ๑๕๙ – ๑๖๙)
ส่วนที่ ๓ ไพ่ (มาตรา ๑๗๐ – ๑๗๗)
ส่วนที่ ๔ การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต
(มาตรา ๑๗๘ – ๑๘๐)
ส่วนที่ ๕ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๑๘๑ – ๑๘๓)
หมวด ๓ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๑๘๔ – ๒๐๘)
บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๐๙ – ๒๑๓)
อัตราค่าธรรมเนียม
บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

หน้า
2
12
20
34
40
46
52
62
66
72
82
86
92
96
98
103
104
110
116
120
122
124
136
142
146

Table of content
Excise Act B.E. 2560 (2017) (Section 1 – 5)
Chapter I Collection of Excise
Part I General Provision (Section 6 – 15)
Part II Excise Tax Payment (Section 16 – 31)
Part III Excise Registration (Section 32 – 39)
Part Iv Bonded Warehouse Section 40 – 53)
Part V Excise Filing and Payment (Section 54 – 63)
Part VI Excise Stamps and Excise Paid Marks (Section 64 – 85)
Part VII Excise Assessment and Securities (Section 86 – 92)
Part VIII Appeal against Excise Assessment (Section 93 – 101)
Part IX Excise Exemption, Abatement, Reduction and Return
(Section 102 – 117)
Part X Account, Evidence and Practice (Section 118 – 122)
Part XI Competent Officials (Section 123 – 135)
Part XII Settlement of Crime (Section 136 – 139)
Part XIII Penalties and Surcharges (Section 140 – 142)
Part XIV Enforcement of Outstanding Excise (Section 143 – 149)
Part XV Additional Excise for Local Government (Section 150 – 151)
Chapter II Licenses for Liquor, Tobacco and Playing Card
Part I Liquor (Section 152 – 158)
Part II Tobacco (Section 159 – 169)
Part III Playing Card (Section 170 – 177)
Part IV Exhibition of License, Change of Facility and Transfer of License
(Section 178 – 180)
Part V Suspension and Revocation of License (Section 181 – 183)
Chapter III Penalties (Section 184 – 208)
Transitory Provision (Section 209 – 213)
Fee Rates Schedule
Excise Tariff Rate Schedule

Page
3
13
21
35
41
47
53
63
67
73
83
87
93
97
99
103
105
111
117
121
123
125
137
143
147

2 | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) พระราชกําหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖
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English Translation of the Excise Act B.E. 2560 (2017)
EXCISE
ACT,
B.E. 2560 (2017)
HIS MAJESTY THE KING MAHA VAJIRALONGKORN BODINDRADEBAYAVARANGKUN
Given on the 18th Day of March B.E. 2560;
Being the 2nd Year of the Present Reign.
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun is graciously pleased
to proclaim that:
Whereas it is expedient to promulgate the excise code;
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the
National Legislative Assembly, as follows:
Section 1. This Act is called the “Excise Act, B.E. 2560 (2017)”
Section 2 . This Act shall come into force one hundred and eighty days of the
following day of the its publication in the Government Gazette.
Section 3. The followings shall be repealed:
(1) Excise Act, B.E. 2527 (1984);
(2) Excise Act (No. 2), B.E. 2534 (1991);
(3) Excise Act (No. 3), B.E. 2543 (2000);
(4) Excise Act (No. 4), B.E. 2544 (2001);
(5) Excise Act (No. 5), B.E. 2545 (2002);
(6) Emergency Decree Amending the Excise Act, B.E.2527 (1984), B.E. 2546 (2003)
DISCLAIMER : This English version is a translation of the original in Thai for information
purposes only. In case of a discrepancy, the Thai original will prevail.
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(๗) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๘) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ.
๒๕๒๗
(๙) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติพิกัดอั ตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๐) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๑๑) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑๒) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑๓) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๑๔) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑๕) พระราชบัญญัตจิ ัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๖) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๗) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๘) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๙) พระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑
(๒๐) พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑
(๒๑) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒๒) พระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
(๒๓) พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓
(๒๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๒๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒๖) พระราชกําหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒๗) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑

EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) | 5

(7) Excise Tariff Act, B.E. 2527 (1984);
(8) Emergency Decree Amending the Excise Tariff Act, B.E. 2527 (1984) , B.E. 2527
(1984);
(9) Emergency Decree Amending the Excise Tariff Act, B.E. 2527 (1984) (No. 2),
B.E. 2529 (1986);
(10) Emergency Decree Amending the Excise Tariff Act, B.E. 2527 (1984) (No. 3),
B.E. 2533 (1990);
(11) Excise Tariff Act (No. 2), B.E. 2534 (1991);
(12) Excise Tariff Act (No. 3), B.E. 2534 (1991);
(13) Emergency Decree Amending the Excise Tariff Act, B.E. 2527 (1984) (No. 4),
B.E. 2546 (2003);
(14) Emergency Decree Amending the Excise Tariff Act, B.E. 2527 (1984) (No. 5),
B.E. 2552 (2009);
(15) Excise Tax Revenue Allocation Act, B.E. 2527 (1984);
(16) Liquor Tax Revenue Allocation Act, B.E. 2527 (1984).
(17) Liquor Act, B.E. 2493 (1950);
(18) Liquor Act (No. 2), B.E. 2497 (1954);
(19) Emergency Decree on Liquor, B.E. 2501 (1958);
(20) Act Approving Emergency Decree on Liquor, B.E. 2501 (1958), B.E. 2501
(1958);
(21) Liquor Act (No. 3), B.E. 2510 (1967);
(22) Emergency Decree on Liquor (No. 2), B.E. 2513 (1970);
(23) Act Approving Emergency Decree on Liquor (No. 2), B.E. 2513 (1970), B.E.
2513 (1970);
(24) Notification of the Revolutionary Council No. 175, dated 14 th January B.E.
2515 (1972);
(25) Notification of the Revolutionary Council No. 338, dated 13th December B.E.
2515 (1972);
(26) Emergency Decree Amending the Liquor Act, B.E. 2493 (1950) (No. 3), B.E.
2521 (1978);
(27) Liquor Act (No. 4), B.E. 2521 (1978);
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(๒๘) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒๙) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓๐) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓๑) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓๒) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓๓) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓๔) พระราชกํ าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓๕) พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
(๓๖) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓๗) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
(๓๘) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓๙) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓
(๔๐) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๔๑) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔๒) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔๓) พระราชกํ า หนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๔๔) พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖
(๔๕) พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕
(๔๖) พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
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(28) Liquor Act (No. 5), B.E. 2521 (1978);
(29) Emergency Decree Amending the Liquor Act, B.E. 2493 (1950) (No. 4), B.E.
2523 (1980);
(30) Emergency Decree Amending the Liquor Act, B.E. 2493 (1950) (No. 5), B.E.
2525 (1982);
(31) Emergency Decree Amending the Liquor Act, B.E. 2493 (1950) (No. 6), B.E.
2528 (1985);
(32) Liquor Act (No. 6), B.E. 2534 (1991);
(33) Liquor Act (No. 7), B.E. 2534 (1991);
(34) Emergency Decree Amending the Liquor Act, B.E. 2493 (1950) (No. 7), B.E.
2556 (2013);
(35) Tobacco Act, B.E. 2509 (1966);
(36) Tobacco Act (No. 2), B.E. 2511 (1968);
(37) Tobacco Act (No. 3), B.E. 2512 (1969);
(38) Tobacco Act (No. 4), B.E. 2521 (1978);
(39) Emergency Decree Amending the Tobacco Act, B.E. 2509 (1966), B.E. 2523
(1980);
(40) Tobacco Act (No. 5), B.E. 2523 (1980);
(41) Tobacco Act (No. 6), B.E. 2534 (1991);
(42) Tobacco Act (No. 7), B.E. 2534 (1991);
(43) Emergency Decree Amending the Tobacco Act, B.E. 2509 (1966), (No. 2), B.E.
2552 (2009);
(44) Playing Card Act, B.E. 2486 (1943);
(45) Playing Card Act (No. 2), B.E. 2505 (1962);
(46) Playing Card Act (No. 3), B.E. 2534 (1991);
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัตินี้
“สิ นค้ า” หมายความว่า สิ่งซึ่งผลิตหรือนําเข้าและระบุไว้ ใ นบั ญ ชีพิกัดอั ตราภาษี ส รรพสามิตท้ า ย
พระราชบัญญัตนิ ี้
“บริการ” หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการตามที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัตนิ ี้
“ราคาขายปลีกแนะนํา” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนําที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า
ประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
“รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคํานวณได้เป็นเงินที่
ได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการให้บริการ
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าหรือทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่มิให้หมายความรวมถึง
(๑) การประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ทําขึ้นเพื่อขาย
(๒) การผลิตยาสูบจํานวนไม่เกินห้าร้อยกรัมหรือยาสูบประเภทยาเส้นจํานวนไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม
เพื่อบริโภคเอง
(๓) การเปลี่ยนแปลงสุราโดยนําน้ําสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงใน
สุราเพื่อบริโภคเอง หรือในกรณีที่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเพื่อดื่มในขณะนั้น
(๔) การดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงที่มิได้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ
“นํ า เข้ า ” หมายความว่ า นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศุ ล กากรซึ่งสินค้าตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ดั ด แปลง” หมายความว่ า การกระทํ า ใด ๆ ต่ อ รถยนต์ ก ระบะหรื อ สิ่ ง ใด ๆ ตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิ นสิบคน โดยผู้กระทํามิใ ช่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมรถยนต์
“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดทั้งบริเวณแห่งสถานที่นั้น
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สําหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึง
สํานักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการในกรณีที่ไม่อาจกําหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
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Section 4. In this Act:
“Tax” means excise tax levied on goods and services under this Act;
“Goods” means things which are produced or imported as prescribed in the Excise
Tariff Schedule attached to this Act;
“Service” means services provided in a service facility as prescribed in the Excise Tariff
Schedule attached to this Act;
“Suggested Retail Price” means a suggested retail price intended by an industrialist or
importer as a sale price for consumers in general;
“Revenue” means money, property, remuneration or other benefits calculatable into
a money which is obtained or obtainable in consequence of the provision of service;
“Manufacture” means to make, assembly, improve, process or transform the goods or
to carry out any particular act for the purpose of bringing into being the goods by any
means what so ever, do whatever act for goods, but shall not include:
(1) An invention or research which is not carried out for sale;
(2) Production of tobacco in the quantity not exceeding five hundred grammes
or sliced tobacco in the quantity not exceeding one kilogramme, for self consumption;
(3) the alteration of a liquor by mixing it into another liquor, water or a liquid or
any other substance for self-consumption or where the purchaser make a request for the
alteration for drinking a purpose at that particular time;
(4) Modification by a modifier who does not carry it out for business.
“Import” means importation of goods specified under this Act into the Kingdom
under the law on customs;
“Modification” means any performance on a pick up car or any thing which item
prescribed in the Ministerial Regulations deemed to be a personal car or a transport car
with no more than ten seats by a person who is not an automobile industry operator;
“Factory” means the place where goods are manufactured and includes the vinicity
of such place;
“Service facility” means the facility for provision of service for a commercial
purpose. This includes a principle office which is established in conducting such business
where a service facility cannot be determined;
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“สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย” หมายความว่า สถานที่ใช้สําหรับแสดงรถยนต์เพื่อขายของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
“คลังสินค้าทัณฑ์บน” หมายความว่า สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี
“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ
หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ” หมายความว่า เจ้าของสถานบริการ และให้หมายความรวมถึง
ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานบริการด้วย
“ผู้นําเข้า” หมายความว่า ผู้นําของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
“ผู้ดัดแปลง” ให้หมายความรวมถึงผู้ที่จ้างหรือจัดให้ผู้อื่นทําการดัดแปลงด้วย
“เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น” ให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ จั ด การหรื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินงานของคลังสินค้าทัณฑ์บนด้วย
“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
“เขตประกอบการเสรี” หมายความว่า เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
“แสตมป์สรรพสามิต” หมายความว่า แสตมป์ที่รัฐบาลทําหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้แสดงการเสียภาษีแทนแสตมป์
สรรพสามิต
“เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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“Sales car showcase” means a place used by an industrialist with permission of the
Director-General to display cars for sales;
“Bonded warehouse” means any place outside the factory permitted under this Act
to be used as a warehouse without paying excise;
“Industrialist” means the owner or manager or any person who is responsible for the
operation of factory;
“Service provider” means the owner or manager or any person who is accountable
for the operation of service facility;
“Importer” means an importer of things under the law on custom;
“Modifier” shall also include the person who engges or causes another person to
perform the modification;
“Owner of bonded warehouse” shall also include the manager or any person who is
responsible for the operation of bonded warehouse;
“Free zone” means a free zone under the law on customs,
“Free-trade zone” means a free-trade zone under the law of the Industrial Estate
Authority of Thailand;
“Excise stamp” means a stamp produced or provided by the government for the
purpose of excise collection under this Act;
“Excise paid mark” means a sign procured the payment of excise in lieu of excise
stamp;
“Excise official” means a civil servant attached to the Excise Department;
“Competent official” means an excise official or any other person appointed by the
Minister for the execution of this Act;
“Director-General” means the Director-General of the Excise Department;
“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act.
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วิธีการคํานวณปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าเพื่อเสียภาษี
(๒) การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบน
ภาชนะ และการแสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ
(๓) การเก็บและการขนย้ายสินค้า
(๔) การเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
(๕) การประกอบกิจการสถานบริการ
มาตรา ๗ ให้อธิบดีมีอํานาจตีความประเภทสินค้าและบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย
พระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การตีความตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและมิให้มีผลย้อนหลัง
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Section 5. The Minister of Finance shall have charge and control of this Act and have
the power to appoint the competent officials and issue Ministerial Regulations prescribing
fee rates and excise tariff not exceeding the prescribed in the Excise Tariff Schedule
attached to this Act or, exempting fees or prescribing other matters or issuing Notifications
in the execution of this Act.
Ministerial Regulations shall come into force upon its publication in the Government
Gazette.
Chapter I
Collection of Excise

Part I
General Provision

Section 6. The Director-General shall have power to issue regulations on the
following matters:
(1) Procedures for calculating volume or value of goods for excise purposes;
(2) Procedures for containing, type and descriptions of containers, labelling texts
or marks on the container, and presenting volume of goods in the container;
(3) Storage and relocation of goods;
(4) Storage, relocation and exploitation of raw materials, machines and
equipment used for production of goods;
(5) Operation of a service facility
Section 7. The Director-General shall have power to determine types of goods and
service stated in the Excise Tariff Schedule attached to this Act, by publication in the
Government Gazette.
The determination under paragraph one shall be made in accordance with the rules
prescribed in the Notification of the Minister shall not have any retrospective effects.
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มาตรา ๘ กําหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี การเสียภาษี การอุทธรณ์ หรือการแจ้งต่าง ๆ ตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะ
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเป็นการทั่วไปที่จะทําให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อธิบดีจะประกาศขยายกําหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่า
เหตุดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายกําหนดเวลาออกไปแล้ว ให้ถือว่ากําหนดเวลาที่ขยายออกไป
นั้นเป็นกําหนดเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกําหนดเวลาของอธิ บดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๙ บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี หรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าทําเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบดีหรือสรรพสามิตพื้นที่มีอํานาจ
สั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จและส่งภายในกําหนดเวลาที่
เห็นสมควร
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ต้องคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการจัดเก็บอากรศุลกากร
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Section 8 . A period of time fixed for submission of a tax return, tax payment, an
appeal or a notification as provided in this Act may be permitted by the Director-General to
be postponed as may be needed in a particular case if the person who is bound to comply
with such period of time has a necessary cause preventing compliance therewith.
In the case where there occurs a generally necessary cause preventing the person
who is bound to comply with this Act from performing an act within a period of time under
this Act, the Director-General may, by Notification, grant an extension of the period of time
as is reasonable until such cause ceases to exist and, upon extension thereof, the extended
period of time shall be deemed to be the period of time provided under this Act.
The rules and conditions for the postponement or extension of periods of time by
the Director-General under paragraph one and paragraph two shall be as prescribed in the
Notification of the Minister.
Section 9. If any accounts, documents and evidence related to the payment of
excise tax or the execution of this Act are made in a foreign language, the Director-General
or Chief Excise Office of a Regional Official have power to order the industrialist or the
importer to translate them into Thai and to submit the translation within such period of
time as may be deemed appropriate.
Section 10. If the conversion of foreign currency into Thai currency is required for the
execution of this Act, the exchange rate for the collection of customs duty shall apply.
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มาตรา ๑๑ หนังสือเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี หรือหนังสืออื่นที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ส่ ง โดยทางไปรษณีย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ หรื อให้ เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิตนํ าไปส่ง ณ
ภูมลิ ําเนา หรือสํานักงานของบุคคลนัน้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขนึ้ ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนัน้
ถ้าไม่พบผูร้ บั ณ ภูมลิ ําเนา หรือสํานักงานของผูร้ บั จะส่งให้แก่บคุ คลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทํางานใน
บ้านหรือสํานักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการในวรรคหนึ่งได้ จะกระทําโดยวิธีปิดหนังสือนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ
สํานักงาน โรงอุตสาหกรรม ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับนั้น หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่
จําหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้น หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได้
เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว
มาตรา ๑๒ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ให้อธิบดีมีอํานาจเข้าไปหรือออกคําสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อทําการตรวจค้น ยึด หรือ
อายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีที่จะต้องเสียได้ทั่วราชอาณาจักร
การเข้าไปเพื่อทําการตามวรรคหนึ่ง ต้องทําในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน
ระหว่างเวลาทําการของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่การตรวจค้น ยึด หรืออายัดในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้ว
เสร็จจะกระทําต่อไปก็ได้
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติ ไม่ว่าในหรือ
นอกเวลาราชการ จะต้องเสียค่าทําการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานสรรพสามิตเท่าที่จําเป็นและใช้จ่ายไปจริง
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Section 11. A summon letter, an excise notice or any letter to be sent to any person
for the execution of this Act shall be made by registered mail requiring acknowledged of
receipt thereof or sent by excise official at the domicile or office of the recipient between
sunrise and sunset or during the office hours of such person. If the recipient is not found at
the domicile or office, it may be sent to any person who is sui juris and staying or working
at the residence or the office which appears to belong to such recipient.
If the service of the writing may not be made in according with methods under
paragraph one, it shall be exhibited at a conspicuous place at such recipient’s office,
factory, domicile or residence or to publish such sending briefly in the newspaper regularly
distributed in the locality or by any other method as prescribed in the Notification of the
Director-General.
The recipient shall be deemed to receive such letter upon the completion of sending
procedure under paragraph one or two.
Section 12. Where there is a reasonable cause to believe that tax evasion has
occurred, the Director-General shall have the power to enter into, or order in writing the
excise assessment official or the excise official to enter into any place or vehicle for the
purpose of searching, seize or attaching any account, document or other evidence related
to, or presumed to be connected with tax payable throughout the Kingdom.
The exercise of powers under paragraph one shall be made between sunrise and
sunset or during the office hours of such operator. Where such search, seizure or
attachment during such time has not be completed, the action may be continued
thereafter.
Section 13. If a person requests a competent official or an excise official to perform
his duty under this Act on public holiday, after official hours or at the site other than work
place of such official irrespective of whether within out after official hours shall have to pay
extra charge to such official at the rate as prescribed by the Ministerial Regulation and shall
also be responsible for actual travel expenses to such official.
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มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอํานาจจัดให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตอยู่ประจําโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ผู้ประกอบอุ ตสาหกรรมหรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์ บนอํานวยความสะดวกตามสมควรแก่เจ้า
พนักงานสรรพสามิตในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งวันเวลาทําการ
ตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการ ให้อธิบดีทราบ
เป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า วันเริ่มนําเข้าสินค้า หรือวันเริ่มให้บริการ และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง
กํ า หนดวั น เวลาดั ง กล่ า ว ให้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ อ ธิ บ ดี ท ราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ยสามวั น ก่ อ นวั น ที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง
ถ้าโรงอุ ตสาหกรรม สถานประกอบการ หรื อสถานบริ การตามวรรคหนึ่งต้องเพิ่ มเวลาทําการโดย
เร่งด่วนหรือต้องหยุดงานเพราะเหตุจําเป็น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการแจ้งให้อธิบดีทราบโดยมิชกั ช้า
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการไม่
สามารถแจ้งได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อธิบดีมีอํานาจผ่อนผันการปฏิบัติได้
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Section 14. The Director-General shall have the power to assign an excise official to
conduct control and examination of the performance of the industrial entrepreneur or the
owner of bonded warehouse at the factory or bonded warehouse to be in accordance with
the provisions of this Act.
The industrial entrepreneur or the owner of bonded warehouse shall facilitate the
excise official for the performance of his duties under paragraph one.
Section 15. The industrialist, importer or service provider of a service facility must
inform the Director-General of their working hours and holidays of the factory, work place,
or service facility before the start date of production, import, or services providing. The
Director-General must be informed of any change of the informed times three days before
the new time.
Where the factory, work place, or service facility under paragraph one requires
additional time urgently or reasonably requires a pause, the industrialist, importer, or
service provider of a service facility must inform the Director-General of such requirement
without delay.
Where, out of necessity, the industrialist, importer, or service provider of a service
facility cannot notify the Director-General by the time set under paragraph one and
paragraph two, the Director-General has discretionary power to defer it.
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ส่วนที่ ๒
การเสียภาษีสรรพสามิต

มาตรา ๑๖ ให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม ผูน้ ําเข้า ผูป้ ระกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้อื่นที่พระราชบัญญัติ
นี้กําหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ หรือทั้ง
ตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใน
กรณีการเสียภาษีตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้า ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะนํา โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขายปลีกแนะนําให้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และกําไรมาตรฐาน ซึ่งจะต้อง
ไม่ต่ํากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะนําไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือไม่
สามารถกําหนดราคาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศราคาขายปลีกแนะนํา เพื่อถือเป็นเกณฑ์ใน
การคํ า นวณภาษี โดยกํ า หนดจากราคาขายหรื อ ราคานํ า เข้ า ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
(๒) ในกรณีบริการ ให้ถือตามรายรับของสถานบริการ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณรายรับของสถานบริการให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดรายรับขั้นต่ําของสถาน
บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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Part II
Excise Tax Payment

Section 16. The industrialist, importer, service provider or other person shaving excise
burden under this Act shall have the duty to pay excise upon ad valorem duty or specific
duty of goods or service or ad valorem duty and specific duty of goods or service no more
than the rate which is specified by the schedule hereto attached and which applies at the
time the excise liability arose.
Section 17. Subject to section 22 paragraph one, section 23 paragraph one, section
29 and section 30, the calculation of excise upon ad valorem basis shall be regarded to
the following values:
(1) In case of goods reference shall be made to the suggested retail price, excluding
the value added tax.
The suggested retail price shall be considered from the costs of production,
management costs and standard profits which should not be below the price paid by the
last general consumer in a normal market shall be taken into consideration in accordance
with the rules and procedure prescribed by the Ministerial Regulations.
If the suggested retail price is impractical or inconsistent with the market mechanism,
or is undetermined, the Director-General shall have the power to announce the suggested
retail price for the purpose of excise calculation. It shall be based on the sales price or
import price in accordance with the rules and procedure prescribed by the Ministerial
Regulations.
(2) In case of service, the revenue of service facility.
For the purpose of excise collection, the Director-General shall have the power to
determine the minimum threshold of revenue of service facility in accordance with the
rules and procedure prescribed by the Ministerial Regulations.
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มาตรา ๑๘ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการกํ า หนดมู ล ค่ า ที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณภาษี ต ามมาตรา ๑๗ (๑) ให้ ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า แจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนําต่ออธิบดี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนําที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นํา เข้ า แจ้ ง เปลี่ ย นแปลงราคาขายปลี ก แนะนํ า และโครงสร้ า งราคาขายปลี ก แนะนํ า ต่ อ อธิ บ ดี ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
อธิบดีมีอํานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้นําเข้านําสินค้าติดตัวเข้ามา หรือ
นําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนําสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการกํ า หนดมู ล ค่ า ที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณภาษี ต ามมาตรา ๑๗ (๒) ให้ ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการแจ้ งราคาค่าบริการที่เรี ยกเก็ บในการประกอบกิจการ ต่ออธิบดี ทั้ งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ สินค้าที่ต้องเสียภาษีตามปริมาณนั้น ให้ถือตามหน่วย ตามน้ําหนักสุทธิหรือตามปริมาณ
สุทธิของสินค้านั้น เว้นแต่
(๑) ในกรณีสนิ ค้าประเภทอาหารทีบ่ รรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลีย้ งด้วย เพือ่ ประโยชน์ในการถนอม
อาหาร น้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์คํานวณภาษี ให้ถือเอาน้ําหนักแห่งสินค้า รวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น
(๒) ในกรณีสินค้าที่บรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใดเพื่อจําหน่ายทั้งหีบห่อหรือภาชนะ และมีเครื่องหมาย
หรือป้ายแสดงปริมาณแห่งสินค้าติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพื่อประโยชน์ในการคํานวณภาษี อธิบดีจะถือ
ว่าหีบห่อหรือภาชนะนั้นบรรจุสินค้าตามปริมาณที่แสดงไว้ก็ได้
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Section 18. For the purpose of determining the value for excise calculation under
section 17 (1), the industrialist or importer informs the Director-General of the suggested
retail price and its structure in accordance with the rules, procedure and condition
prescribed in the Notification of the Director-General.
In the event of change of the suggested retail price as informed under paragraph one,
the industrialist or importer shall inform the Director-General of the change of the
suggested retail price and its structure in accordance with the rules, procedure and
condition prescribed in the Notification of the Director-General.
The Director-General has the power to relax the imposition under this provision if the
importer imports goods to be used as samples or not for a commercial purpose. This shall
however accord with the rules, procedure and condition prescribed in the Notification of
the Director-General with approval of the Minister.
Section 19. For the purpose of determining the value for excise calculation under
section 17 (2), the service provider of service facility informs the Director-General of the
service price. This shall however accord with the rules and procedure prescribed in the
Notification of the Director-General.
In the event of change of the price as informed under paragraph one, service provider
of service facility shall inform the Director-General of such change in accordance with the
rules and procedure prescribed in the Notification of the Director-General.
Section 20. The calculation of excise on goods on a specific basis shall be calculated
by net weight or volume per unit of such goods except that:
(1) In case of goods which is food contained in the container altogether with any kind
of liquid for a preservation purpose, weight for excise calculation is weight of such goods
together with liquid contained in each container;
(2) In case of goods packed in any parcel or package for sale as the whole parcel or
package and sign or label showing volume of goods displayed on the parcel or package, the
Director-General may, for excise collection purpose, deem that such parcel or package
contains goods with the volume as shown on the sign or label.
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มาตรา ๒๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษี มีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร
(ก) ถ้าสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรม ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นํา
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์
บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี และถ้าผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือบุค คลใดนํ าสินค้าดั งกล่าวไปใช้ภายในโรงอุตสาหกรรมก็ ใ ห้ ถือว่าเป็นการนํ า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
(ข) ถ้าสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นํา
สินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรีนนั้ เว้นแต่เป็นการนําสินค้ากลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์
บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่ง
และถ้าบุคคลใดนําสินค้าดังกล่าวไปใช้ภายในคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ก็ให้ถือว่าเป็นการนําสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษีทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๒) ในกรณีสินค้าที่นําเข้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิด
ในอันจะต้องเสียอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่ในกรณีสินค้าที่นําเข้า
มาเพื่อนําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี
ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นําสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีนั้น และถ้าผู้นําเข้าหรือบุคคลใดนําสินค้าดังกล่าวไปใช้
ภายในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ก็ให้ถอื ว่าเป็น
การนําสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการ
เสรี แล้วแต่กรณี
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Section 21. Subject to section 2 2 paragraph two, section 2 3 paragraph two and
section 24, the excise burden begins as described below.
(1) In case of product manufactured within the Kingdom:
(a) If the goods is still in factory, the excise burden begins when such
goods is taken from factory; except that such goods is taken from the factory to be
maintained in a bonded warehouse or a bonded warehouse under the law on customs or
free zone, or free-trade zone. If the industrialist or any person consumes such goods within
the factory, it shall be deemed that such goods is taken from factory.
(b) If the goods is maintained in a bonded warehouse or a bonded warehouse
under the law on customs or free zone, or free-trade zone the excise burden begins when
such goods is taken of the aforesaid warehouse; provided that, such goods is taken from
the aforesaid warehouse to be maintained at another warehouse. If any person consumes
such goods within the aforesaid warehouse, it shall be deemed that such goods is taken
from the aforesaid warehouse.
In the case where the value added tax burden under Chapter 4 , Title 2 of the
Revenue Code, wholly or partly, begins prior to the time when goods is taken from factory
or bonded warehouse or bonded warehouse under the law on customs or free zone, it
shall be deemed that the excise burden simultaneously begins when the value added tax
burden begins.
(2 ) In case of imported goods, the excise burden begins simultaneously when the
import duties for imported goods under the law on customs begins; provided that, the
imported goods is taken to be maintained in bonded warehouse under the law on customs
or free zone, or free-trade zone, it shall be deemed that the excise burden begins when
such goods is taken from bonded warehouse under the law on customs or free zone, or
free-trade zone. If the importer or any person consumes such goods within bonded
warehouse under the law on customs or free zone, it shall be deemed that such goods is
taken from bonded warehouse under the law on customs or free zone, or free-trade zone
as the case may be.
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(๓) ในกรณีบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อได้รับชําระราคาค่าบริการ
ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนได้รับชําระราคาค่าบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีทั้งหมด
เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาตรา ๒๒ ในกรณีสินค้าซึ่งในเวลานําเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเพราะเหตุที่นําเข้ามาเพื่อใช้
เองโดยบุคคลที่มีสิทธิเช่นนั้น หรือเพราะเหตุที่นําเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ ถ้า
สินค้านั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีหรือได้นําไปใช้ในการอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง สินค้านั้นจะต้องเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าและ
ปริมาณและอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือนําไปใช้ในการอื่น หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี
สิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการโอน ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน
(๒) ในกรณีที่มีการนําไปใช้ในการอื่น ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตรา
ภาษี
(๓) ในกรณีที่สิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิ
ยกเว้นหรือลดอัตราภาษี
(๔) ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตราภาษีถึงแก่ความตายในขณะเป็นเจ้าของให้เป็น
ความรับผิดของผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้ได้รับมรดกสินค้านั้นแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร กําหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า เมื่อสินค้านั้นได้โอน
ไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือนําไปใช้ในการอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ หรือ
สิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง ก็ให้สินค้าประเภทและชนิดนั้นได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตาม
มาตรานี้ด้วย
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(3) In case of service, the excise burden begins when service charge is paid.
In the case where the value added tax burden under Chapter 4 , Title 2 of the
Revenue Code, wholly or partly, begins prior to the time when service charge is paid, it
shall be deemed that the excise burden begins simultaneously when the value added tax
burden begins.
Section 22. If the excise rate of any goods is exempted or abated while importing on
the ground that it is imported for personal use of the entitled person or for specific use as
identified and such goods has been transferred to the person who is not entitled to excise
exemption or abatement or has been used otherwise or the right to excise exemption or
abatement comes to an end, such goods shall be excised upon value or volume thereof at
the excise rate of the day it has been transferred or used otherwise or the excise rate of the
day the right to excise exemption or abatement comes to an end.
The excise burden under paragraph one shall be of the following persons:
(1) If such goods has been transferred, it shall be joint burden of the transferor and
transferee;
(2) If such goods has been used otherwise, it shall be burden of the person who is
entitled to excise exemption or abatement;
(3) If the right to excise exemption or abatement comes to an end, it shall be burden
of the person entitling to excise exemption or abatement;
(4 ) If the person entitling to excise exemption or abatement is dead while being
owner of such goods, it shall be burden of the executor or heir of his estate, as the case
may be.
In the case where the Minister publish with approval of the Cabinet under the law on
customs tariffs that any kind or sort of goods under paragraph one is exempted from import
duty if it has been transferred to the person who is not entitled to excise exemption or
abatement or if it has been used otherwise or if the right to excise exemption or abatement
comes to an end, that kind or sort of goods shall be exempted from the provisions of this
section.
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มาตรา ๒๓ ในกรณีสินค้าซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ถ้า
สินค้านั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่มีเอกสิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงโดยเหตุอื่น
นอกจากความตาย สินค้านั้นจะต้องเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าและปริมาณและอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันโอน
หรือวันที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการโอน ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน
(๒) ในกรณีที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลง ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์
ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศกําหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งผู้
ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรานี้
โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๒๔ ในกรณีเป็นการนําสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือตรวจวิเคราะห์สินค้าตามมาตรา ๒๖ (๓) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อม
กับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่ในกรณีที่มี
การปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ (๓) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเป็นไปตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระสําคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุม
สินค้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นขาดหรือพบว่าขาดไป
จากบัญชีดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษีสําหรับสินค้าที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุผิดพลาดในการตรวจนับ
ปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
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Section 23. In case of goods which the industrialist has received the return abatable
excise or has been exempted from excise under section 107 (3), if such goods has been
transferred to any person who has no privilege or his privilege comes to an end by any
mean other than his death, such goods shall be under excised burden on ad valorem or
specific basis and on the excise rate on the transferring date or the date that privilege
comes to an end.
The excise burden under paragraph one shall be as follows:
(1) If such goods has been transferred, it shall be joint burden of the transferor and
transferee;
(2 ) If privilege comes to an end, it shall be burden of the person entitling to that
privilege.
The Minister shall, with approval of the Cabinet, have the power to issue a
Notification prescribing any kind or sort of goods which the industrialist entitling to excise
return or exemption under paragraph one to be exempted from the provision of this
section, with or without any rule and condition.
Section 24. If any goods has been taken from the factory or bonded warehouse for
testing under section 2 6 (3 ), the excise burden begins simultaneously when the value
added tax burden begins under Chapter 4 of Title 2 of the Revenue Code; provided that,
the provisions of section 2 6 (3 ) have been violated, the excise burden shall begin in
accordance with section 21.
Section 25. If any goods or material which is essential to the production of goods is
missing from the inventory control, it is deemed that the excise burden begins when such
goods or such material is missing or is found missing from the inventory control. The
industrialist shall be liable for excise for the missing goods or material as well as fines and
surcharges unless he can prove that the goods or material has been missing because of a
force majeure or a fault in the counting of goods which does not result from the
industrialist’s intention or negligence.
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มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี
เว้นแต่
(๑) เป็นการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) เป็นการนําสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี กลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งไปเก็บไว้
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการ
เสรีอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) เป็นการนําสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
หรือตรวจวิเคราะห์ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจําหน่าย ทั้งนี้ ตามประเภทสินค้า หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๘
(๕) เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี
(๖) เป็นการนําสินค้าออกไปโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๒๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใดมีสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
แก่สินค้านั้น ให้ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกําหนดต่อเจ้า
พนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ตามมาตรา ๕๙ ก่อนหรือพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีครั้งแรกตาม
มาตรา ๕๔
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Section 26. No one shall take unpaid excise goods from a factory, a bonded
warehouse, a bonded warehouse under the law on customs, free zone or free-trade zone
as the case may be; except:
(1 ) The taking of goods from a factory to a bonded warehouse under the law on
customs or free zone, or free-trade zone in accordance with the rules, procedure and
conditions as determined by the Director-General;
(2) The taking of goods from a bonded warehouse or a bonded warehouse under the
law on customs or free zone, or free-trade zone back to the factory, or from a bonded
warehouse or a bonded warehouse under the law on customs or free zone, or free-trade
zone to another bonded warehouse or another bonded warehouse under the law on
customs or another free zone, or another free-trade zone in accordance with the rules,
procedure and conditions as determined by the Director-General;
(3) The taking of goods from a factory or a bonded warehouse for the purposes of
testing efficiency or conducting examination and analysis thereof during production
processes or distribution processes, in accordance with the type of goods, rules, procedure
and conditions as determined by the Director-General;
(4) Goods the Minister designates under section 58;
(5) Tax exempted goods;
(6) The taking of goods by provisions of laws or lawful order;
Section 27. An industrialist who possesses any goods within his factory on the day
this Code comes into force shall declare, in the form specified by the Director-General, kind
and volume of such goods to the excise official at the place under section 59 prior to or
together with the first filing of his excise under section 54.

32 | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๘ ในกรณีสินค้าที่นําเข้า รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรม
สรรพสามิตก็ได้ และให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ชําระภาษีหรือวางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่น
หรือจัดให้มีผู้ค้ําประกันเป็นประกันภาษีก่อนที่จะปล่อยสินค้าพ้นไปจากอารักขาของกรมศุลกากร
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้มีการเชื่อมโยง
ประเภทสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้กับพิกัดอัตราศุลกากร
มาตรา ๒๙ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสําหรับรถยนต์ดัดแปลง ให้เกิดขึ้นเมื่อการดัดแปลงสิ้นสุด
ลง
ให้ผู้ดัดแปลงเสียภาษีตามมูลค่าจากการดัดแปลงตามวรรคหนึ่ง โดยให้ถือราคาค่าจ้างแรงงานดัดแปลง
บวกด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้างทําของซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ด้วย แต่ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงและค่าวัสดุอุปกรณ์ตามที่อธิบดีกําหนด
การชําระภาษีสําหรับรถยนต์ดัดแปลง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสําหรับรถยนต์ที่แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขาย ให้เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล
รัษฎากร
ให้ถือว่าสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๔ และให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับมาตรา
๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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Section 28. In case of imported goods, the Minister may issue a Notification requiring
the Customs Department to collect excise on behalf of the Excise Department, and the
Minister shall also have the power to require the payment of tax or the placement of
money or other securities or the provision of a guarantor as security for tax payment before
releasing such goods from the custody of the Customs Department.
For the purpose of enforcing paragraph one, the Minister shall have power to issue
Notification requiring the linkage between types of goods and customs tariffs.
Section 29. Excise burden for modified cars shall begin when the modification
finishes.
In case of imported goods, the Minister may, by notification, entrust the Customs
Department to collect excise on behalf of the Excise Department, and the Minister shall
also have the power to notify, prior to free goods from protection of the Customs
Department, that excise shall be paid or any securities or guarantor shall be deposited or
provided for excise.
The payment of excise for modified cars shall accord with the rules, procedure and
conditions as determined by the Director-General.
Section 30. Excise burden for cars displayed or kept in the sales car showcase shall
be concurrent with value-added tax liability under Chapter IV, Title II of the Revenue Code.
The sales car showcase is deemed to be a bonded warehouse under Chapter I, Part
IV and section 42, section 43, section 44, section 48 and section 50 as well as punishment
in connection to section 42 and section 43 shall apply mutatis mutandis.
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มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสําหรับรถยนต์ที่แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขาย ให้อธิบดีมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ทั้งนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนํารถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไป
จากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลองเป็นการชั่วคราวสําหรับการจําหน่าย
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชําระภาษีรถยนต์ที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๓๐

ส่วนที่ ๓
การจดทะเบียนสรรพสามิต

มาตรา ๓๒ การจดทะเบียนสรรพสามิต ให้กระทําในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีการประกอบ
อุตสาหกรรม นําเข้า หรือประกอบกิจการสถานบริการอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการ
นั้น และยังไม่ได้จดทะเบียนสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถาน
บริ ก ารดั ง กล่ า วยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต ตามแบบที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารเริ่ ม ประกอบ
อุตสาหกรรม เริ่มนําเข้า หรือเริ่มประกอบกิจการสถานบริการ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือ
บริการนั้นแล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าว ยื่นคําขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิต หรือเริ่มนําเข้าสินค้า หรือเริ่ม
ให้บริการ
ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูป้ ระกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
หลายแห่ง ให้แยกยื่นคําขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
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Section 31. For the purpose of collecting excise for cars displayed or kept in a sales
car showcase, the Director-General shall have the power to:
(1) Permit the industrialist to have a sales car showcase for car sales in accordance
with the rules, procedure and conditions determined by the Ministerial Regulations;
(2) Determine rules and conditions related to the selling of car displayed in a sales car
showcase or for test drive;
(3) Determine rules and procedure related to the payment of excise in the case
where the excise burden begins simultaneously with the value added tax burden under
section 30.
Part III
Excise Registration

Section 32. Excise registration is required under the following circumstances.
(1 ) If the industrialist, importer, or service provider of a service facility operates an
industry, import goods, or operates the service facility before this Act had effects on such
goods or services without excise registration. The industrialist, importer, or service provider
of the service facility may submit an excise registration request in accordance with the form
prescribed by the Director-General within thirty days of the time this Act has effects on such
goods or service.
(2 ) If the industrialist, importer, or service provider of a service facility begins to
operate an industry, import goods, or operate the service facility, after the Act became
effective on such goods or service, the industrialist, importer, or service provider of the
service facility shall submit a request for excise registration in accordance with in
accordance with the form prescribed by the Director-General within thirty days before the
date of production, the start date of import, or the start date of service.
If the industrialist or service provider of a service facility has more than one factory or
service facility, he shall submit a request separately for each factory or service facility.
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ในกรณีที่ผู้นําเข้านําสินค้าติดตัวเข้ามา หรือนําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนําสินค้าเข้ามา
โดยมิใช่เพื่อการค้า ให้อธิบดีมีอํานาจผ่อนผันการจดทะเบียนตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๓๓ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นคําขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี
การขอจดทะเบีย นสรรพสามิตและการออกใบทะเบีย นสรรพสามิตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องแสดงใบทะเบียน
สรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการ เว้นแต่อยู่
ในระหว่างการขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา ๓๕ หรือนําส่งคืนใบทะเบียนสรรพสามิตตาม
มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ ใ บทะเบี ย นสรรพสามิ ต ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ หรื อ สู ญ หาย ให้ ผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญหรือการสูญหาย และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตให้ถือเป็นใบทะเบียนสรรพสามิต
มาตรา ๓๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสงค์จะย้ายโรง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการ ให้แจ้งย้าย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อน
วันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกใบทะเบียนสรรพสามิตให้ใหม่
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The Director-General has the power to relax the excise registration under this
provision if the importer imports goods for personal use, to be used as samples, or not for a
commercial purpose. This shall however accord with the rules procedure and prescribed by
the Director-General with approval of the Minister.
Section 33. The industrialist, importer, or service provider of a service facility shall
submit the application for registration to the Chief of Excise Area Office where the factory,
business office or service facility is located.
The submitting of an excise registration and issuing of excise registration certificate
shall accord with the rules procedure and condition prescribed by the Director-General.
Section 34. The industrialist, importer, or service provider of a service facility shall
exhibit the excise registration certificate at the place easily seen at the factory, business
office, or service facility; provided that, he is applying for the substitution of that certificate
under section 35 or returning that certificate under section 37.
Section 35. If the excise registration certificate is substantially damage or lost, the
industrialist, importer, or service provider of a service facility shall apply for its substitution
to the Chief of Excise Area at the place the registration has been made within fifteen days
of the date such damage or loss has known to him. In this case, section 33 shall apply
mutatis mutandis.
The substitution of the excise registration certificate is deemed to be the excise
registration certificate.
Section 36. If the industrialist, importer, or service provider of a service facility desires
to relocate his factory, work place or service facility, he shall notify the excise office which
issued the excise registration certificate at least fifteen days prior to the relocation. The
excise official shall re-issue him the excise registration certificate.
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มาตรา ๓๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสงค์จะเลิกหรือ
โอนกิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนดต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่ได้จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่
เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หยุดประกอบ
กิจการ
ให้ผรู้ บั โอนกิจการยืน่ คําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่วนั รับโอนกิจการ และให้ประกอบ
กิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความ
ตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งยกเลิกใบทะเบียน
สรรพสามิ ต ต่ อ สรรพสามิต พื้ น ที่ ณ สถานที่ ที่ ได้ จ ดทะเบี ย นสรรพสามิต ไว้ ภายในหกสิ บวั นนั บแต่วั นที่ ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมยังคงใช้ได้ต่อไป
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการไม่ยื่นงบเดือน หรือ
ผู้นําเข้าไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป อธิบดีมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสรรพสามิตได้
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Section 37. If the industrialist, importer, or service provider of a service facility desires
to close down or transfer his business, he shall notify, in conformity with the form
prescribed by the Director-General, such closure or transfer of business or the Chief of
Excise Area where the registration had been made at least fifteen days prior to the closure
or transfer of his business and he shall return his excise registration certificate to the excise
official of the office which has been notified within fifteen days of the time of closure or
transfer.
The transferee shall apply for excise registration within seven days of the time of
transfer. In this case, he may continue the transferred business during registration process.
In this case, section 32, section 33 and section 34 shall apply mutatis mutandis.
Section 38. If the industrialist, importer, or service provider of a service facility is
dead, his heir or his executor shall apply for excise registration under section 33 within sixty
days of the day of death of the industrialist importer or service provider of a service facility.
If the heir or executor does not wish to continue the business, he may notify the
Chief of Excise Area where the registration had been made of the cancellation of the excise
registration certificate within sixty days of the day of death of the industrialist importer or
service provider of a service facility.
During the period under paragraph one the excise registration certificate shall
continue to be valid.
Section 39. If the industrialist or service provider of a service facility fails to submit a
monthly financial statement or the importer fails to submit an inventory of imported goods
for six months consecutively, the Director-General shall have the power to revoke the
excise registration certificate.

40 | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๔
คลังสินค้าทัณฑ์บน

มาตรา ๔๐ ผู้ใดประสงค์จะตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ยื่นคําขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต
ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๒ เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องแสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น
ได้ง่าย ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย ให้เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่ออธิบดีหรือสรรพสามิตพื้นที่แห่ง
ท้องที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชํารุดใน
สาระสําคัญหรือสูญหาย
ใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ถือเป็นใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
มาตรา ๔๔ เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี หรือค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่
กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้
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Part IV
Bonded Warehouse

Section 40. A person desires to establish bonded warehouse shall apply for a license
to the Director-General.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial
Regulations.
Section 41. If the Director-General rejects the application for a bonded warehouse
license, the applicant shall have the right to appeal in writing to the Minister within thirty
days of the date he receives the rejection notification.
The Minister shall consider the appeal within sixty days of the date he received the
appeal.
The decision of the Minister shall be final.
Section 42. The owner of the bonded warehouse shall exhibit the bonded
warehouse license at the place easily seen at that bonded warehouse.
Section 43. If the bonded warehouse license is substantially damaged or lost, the
owner of the bonded warehouse shall apply for its substitution to the Director-General or
the Chief of Excise Area where such bonded warehouse is located within fifteen days of the
date of damage or loss.
The substitution of the bonded warehouse license is deemed to be the bonded
warehouse license.
Section 44. In addition to a bonded warehouse license fee, the owner of the bonded
warehouse shall pay a bonded warehouse annual fee or fee for the substitution of the
bonded warehouse license as prescribed in the fee schedule attached to this Act.
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มาตรา ๔๕ เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษี
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเท่านั้น
การรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทําบัญชีคุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๖ ผู้ใดประสงค์จะเปิดคลังสินค้าทัณฑ์บน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่ง
อยู่ประจําคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
มาตรา ๔๗ ผู้ที่จะเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และเข้าไปต่อหน้า
เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจําคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดี
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้นในเวลาที่สินค้านั้นขาดหรือพบว่าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า และให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษี
สําหรับสินค้าที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัย
หรือเป็นเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น ให้เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนและผู้ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตขออนุญาตต่ออธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
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Section 45. The owner of the bonded warehouse shall use the bonded warehouse to
maintain excise unpaid goods of industrialists only.
The reception, withdrawal, maintenance of goods and inventory accounting for goods
under paragraph one shall accord with the rules, procedure and conditions determined by
the Director-General.
Section 46. A person may expose bonded warehouse only by permission of the
excise official responsible for that bonded warehouse or the competent official assigned by
the Director-General.
Section 47. No one other than a person having duty related to bonded warehouse
shall enter therein. In so doing, such person shall be accompanied by the excise official
responsible for that bonded warehouse or by the competent official assigned by the
Director-General.
Section 48. If goods are missing from the inventory account, the excise burden shall
begin when the goods was missing or found missing from the inventory control and the
owner of the bonded warehouse shall be responsible for excise of the deficit goods
together with fines and surcharges unless he is able to prove that the disappearance of
goods was caused by force majeure or a fault in the counting of goods which is not
intentionally or negligently caused by the owner of bonded warehouse
Section 49. If the owner of the bonded warehouse desires to transfer his business to
another person, the owner of the bonded warehouse and that person shall apply for
permission to the Director-General.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial
Regulations.
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มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีพร้อมกับ
แจ้งเป็นหนังสือให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมซึง่ นําสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนัน้ ทราบ
เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) นําสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ชําระภาษีสําหรับสินค้านั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
อธิ บ ดี จ ะอนุ ญ าตให้ เ จ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นเลิ ก กิ จ การได้ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมได้
ดําเนินการตามวรรคสองแล้ว
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และการฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ แต่
ต้องแจ้งการเพิกถอนนั้นเป็นหนังสือให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน
เจ้ า ของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นซึ่ ง ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง และให้มีสิทธิดําเนินการไปพลางก่อนได้ จนกว่าจะมีคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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Section 50. If the owner of bonded warehouse desires to close down his business, he
shall apply for permission to the Director-General and shall notify in writing all industrialists
who maintain their goods in that bonded warehouse.
Upon that application under paragraph one, the Director-General may request all
related industrialist to do either:
(1 ) Taking their goods to maintain at another factory or bonded warehouse in
accordance with the rules, procedure and conditions determined by the Director-General;
(2 ) Paying excise for those goods within the period determined by the DirectorGeneral.
The Director-General may grant permission to close down business only when all
industrialists complete the requirements under paragraph two.
Section 51. If the owner of bonded warehouse violates the provisions of this Code,
Ministerial Regulation or rules, procedures and conditions determined by Director-General
under this Act and such violation causes serious damage, the Director-General shall have
the power to revoke his bonded warehouse license. Such revocation shall be made in
writing to the owner of that bonded warehouse at least fifteen days in advance.
The licensee shall have the right to appeal in writing against the revocation of his
license under paragraph one to the Minister within thirty days of the date the revocation is
known to him. The appellant may meanwhile continue his business until the decision of
the Minister is made.
The Minister shall consider the appeal within sixty days of the date he received the
appeal.
The decision of the Minister shall be final.
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มาตรา ๕๒ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนละทิ้งคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ไม่อาจติดต่อได้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนํา
สินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง โดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือละ
ทิ้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตนํา
สินค้าที่ตกค้างอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นออกขายทอดตลาดได้
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช้ค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด
และค่าภาษีแล้ว ยังมีเงินเหลืออยูอ่ กี เท่าใด ให้แจ้งให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมนัน้ มารับคืน ถ้าไม่มารับคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ส่วนที่ ๕
การยื่นแบบรายการภาษีและการชําระภาษี

มาตรา ๕๔ การยื่นแบบรายการภาษีและการชําระภาษี ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่
อธิบดีกําหนดพร้อมกับชําระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความรับผิดใน
อันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กําหนดในมาตรา ๒๑ (๑) วรรค
สอง ก็ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีดังกล่าว พร้อมกับชําระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นหรือก่อนการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
(๒) ในกรณีสินค้าที่นําเข้า ให้ผู้นําเข้ายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพร้อมกับชําระภาษี
ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
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Section 52. If the owner of the bonded warehouse abandons his bonded warehouse
and the excise official is unable to reach him or his license has been revoked under section
51, the Director-General shall have the power to order all related industrialists maintaining
their goods therein to act in incompliance with section 50 paragraph two mutatis mutandis.
Section 53. If the owner of the bonded warehouse desires to close down his business
or his license is revoked, or he abandons his bonded warehouse and the industrialist
maintaining his goods in that bonded warehouse fails to comply with section 50 paragraph
two within the period determined by the Director-General, the Director-General may order
the excise official to auction all goods left in that bonded warehouse.
Money received from the auction under paragraph one shall, after deduction of
auction’s expenses and excise, be returned to all related industrialists. If they fail to collect
that money within one year of the date he was informed to collect the money, such
money shall devolve to the State.
Part V
Excise Filing and Payment

Section 54. Excise filing and payment shall be as follows:
(1) In case of product manufactured within the Kingdom, the industrialist shall, before
his excise burden arises, submit an excise filing form in accordance with the form prescribed
by the Director-General and shall in the meantime pay that excise. In case where his excise
burden begins simultaneously with value added tax burden under section 21 (1) paragraph
two, he shall file an excise filing form and make a payment of excise within the fifteenth
day of the month following the month in which excise burden begun or before taking
goods from the factory or bonded warehouse, depending which ground comes first;
(2) In case of imported products, the importer shall file an excise filing form which is
determined by the Director-General and shall make a payment for excise when the bill of
entry under customs law is issued;
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(๓) ในกรณีบริการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด
พร้อมกับชําระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
(๔) ในกรณีอื่น ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพร้อมกับชําระภาษี
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ให้
ถือว่าไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้น
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ราภาษี อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารชํ า ระภาษี ต าม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔) ขาดหรือเกินไปจากที่ได้ชําระไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชําระภาษีเพิ่มให้ครบถ้วนตามอัตราที่
เปลี่ยนแปลงนั้น หรือขอคืนเงินภาษีที่ได้ชําระไว้เกิน ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีดังกล่าว
มาตรา ๕๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอยู่ในเขตท้องที่นั้น
แบบรายการภาษี ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีชําระภาษีภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ได้ทําการประเมินก่อนที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ให้ชําระภาษีก่อนนํา
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
(๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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(3 ) In case of service, the service provider shall file an excise filing form which is
determined by the Director-General and shall make a payment for excise within the fifth
day of the month following the month in which excise burden has begun;
(4) In other cases, the person with excise burden shall file an excise filing form which
is determined by the Director-General and shall make payment of excise within the fifth day
of the month following the month in which excise burden has begun.
The industrialist, importer, or service provider of a service facility who receives tax
exemption shall be deemed to have no duty to file an excise filing form for goods or
service which enjoy the exemption.
If excise tariff has changed, the person with excise burden who made the payment for
excise under (1), (2), (3) of (4) shall be responsible for the deficit excise or shall be returned
the excessive excise, and he shall make an additional payment or request for return of the
excess amount, as the case may be, within thirty days of the date the excise tariff changed.
Section 55. The person with excise burden under section 22 or section 23 shall file
an excise filing form and make a payment of excise to an excise official at a branch office of
the Excise Area Office or the Excise Area Office where such person resides within thirty days
of the date his excise burden begins.
The excise filing form shall be notified by the Director-General.
Section 56. If the competent official notifies the person with excise burden of the
result of excise assessment, such person shall make a payment of excise within the
following periods:
(1 ) If the excise assessment was conducted prior to excise burden, excise shall be
paid before the goods were taken from the factory or bonded warehouse;
(2) In any case other than (1), excise shall be paid within thirty days of the date he
received such notification.
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มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การประเมินภาษี เมื่อได้มีคําวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจากที่ได้
ชําระไว้หรือที่ได้ประเมินแล้วตามมาตรา ๙๙ ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอ
ชําระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
โดยมีหลักประกันได้
การขอชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการชําระภาษี
นั้นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๙ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษีต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่ง
ท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่
ในกรณีทผี่ ู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูป้ ระกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
หลายแห่งอาจยื่นคําร้องต่ออธิบดีขอยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีรวม ณ สํานักงานสรรพสามิตแห่งใด
แห่งหนึ่งก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการชําระภาษีตามมาตรานี้ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้ยื่นแบบ
รายการภาษีและชําระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่อื่น หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๖๐ ให้ผู้นําเข้ายื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีสําหรับสินค้าที่นําเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด
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Section 57. If there is an appeal against the excise assessment, the appellant shall
make a payment of excise, whether more or less than the excise amount he has paid or
the assessment amount under section 99, within thirty days of the date he receives the
decision.
Section 58. The Minister shall have the power to issue Notifications prescribing what
goods are subject to excise that the industrialist request for making a payment within the
fifteenth day of the month following the month in which such goods are taken from the
factory or bonded warehouse with securities.
In the making of an excise payment under paragraph one, the industrialist shall file an
excise filing form and shall make a payment simultaneously in accordance with the rules,
procedure and conditions determined by the Director-General.
Section 59. The industrialist or service provider of a service facility shall submit an
excise filing form and make a payment of excise to an excise official at a branch office of
the Excise Area Office or the Excise Area Office where the factory or service facility is
located.
If the industrialist or operator of a service facility has more than one factories or
service facilities, he may seek permission from the Director-General to make an excise filing
and payment at a branch office of the Excise Area Office or the Excise Area Office
responsible for excise area where such factory or service facility is located.
For the purpose of paying excise under this provision, the Director-General by
approval of the Minister may announce the excise filing and payment to an excise official at
any other place or by electronic means.
Section 60. The importer shall submit an excise filing form and payment for the
goods to the competent official at the place designated by the Director-General.
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มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้
พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีแทน
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการควบเข้ากันหรือโอน
กิจการให้แก่กัน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันได้ตั้งขึ้นใหม่โดยการควบเข้า
กัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการทีร่ ับโอนกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
ประกอบกิจการสถานบริการเดิมมีหน้าทีร่ ว่ มกันในการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีของกิจการเดิมที่ควบ
เข้ากันหรือกิจการที่โอนนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิก
กิจการโดยมีการชําระบัญชี ให้ผู้ชําระบัญชีและกรรมการผู้อํานวยการหรือผูจ้ ดั การซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูก่ อ่ นวัน
เลิกกิจการ มีหน้าทีร่ ว่ มกันในการยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการโดยไม่มี
การชําระบัญชี ให้บุคคลผู้มีอํานาจจัดการมีหน้าที่ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี

ส่วนที่ ๖
แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าที่เสียภาษีโดยการใช้แสตมป์
สรรพสามิตหรือเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษี
การใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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Section 61. If the person with excise burden who is a natural person is dead or
becomes incompetent or quasi-incompetent, the executor, the heir, the person who takes
possession of his estate, his guardian or his curator, as the case may be, shall have the duty
to make an excise filing and payment for him.
Section 62. If industrialists or service providers of service facilities merge or transfer
their business, the industrialist or operator of the new factory or new service facility or the
industrialist or operator of the transferred factory or transferred service facility, or the
operator of the former service facility shall jointly have the duty to make an excise filing
and payment for the merged or transferred business, as the case may be.
Section 63. If the industrialist or service provider of a service facility which is a juristic
person ceases its business with liquidation, the liquidator and managing director, or
manager holding the position prior to the cessation date shall have the joint duty to make
an excise filing and payment.
If the industrialist or service provider of a service facility which is juristic person ceases
its business without liquidation, the person with management power shall have the duty to
make an excise filing and payment.
Part VI
Excise Stamps and Excise Paid Marks

Section 64. The Minister shall have the power to issue Notifications prescribing what
goods is excisable by excise stamp or excise paid mark.
Affixing excise stamps or excise paid marks shall be in accordance with the rules,
procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
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มาตรา ๖๕ เครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีมี ๒ ประเภท คือ
(๑) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ซึ่งกรมสรรพสามิตทําหรือจัดให้มีขึ้น
(๒) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าได้จดทะเบียน
กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เครื่องหมายดังกล่าวแสดงการเสียภาษีสําหรับสินค้าของตนเอง
ให้ถือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการเป็นแสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้สําหรับการภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๖ แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ให้มีชนิดและ
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๗ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเว้ น แต่ ก รมสรรพสามิ ต ทํ า หรื อ จั ด ให้ มี ขึ้ น ซึ่ ง แสตมป์ ส รรพสามิ ต หรื อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ
มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสําหรับ
สินค้าของตนเอง ให้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้มีชนิดและลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะ
ถูกต้องตามที่กําหนดในประกาศและมีลักษณะเฉพาะของตน ก็ให้รับจดทะเบียนไว้ และให้อธิบดีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาซึ่งลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้น
มาตรา ๖๙ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ประสงค์จะเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้ว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และให้อธิบดีประกาศยกเลิกเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๐ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
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Section 65. There shall be two types of excise paid marks:
(1) Government excise paid marks that the Excise Department produces or manages
to produce; and
(2) Excise registration paid marks that the industrialist or importer registers with a
competent official for proving the payment of excise on his goods.
The government excise paid marks are deemed to be government stamps for taxation
under the Penal Code.
Section 66. Kind and attributes of official excise stamp or excise paid mark shall be
prescribed by the Ministerial Regulations.
Section 67. No one other than the Excise Department shall produce or arrange the
making of excise stamps or government excise paid marks.
Section 68. An industrialist or importer who desires to affix an excise paid mark to his
goods shall apply for registration of that mark to a competent official.
Excise paid marks under paragraph one shall have kinds and attributes as prescribed
by the Director-General.
If the competent official finds that the excise paid mark which is applied for
registration under paragraph one has the attributes required by the announcement and has
unique attributes, he shall accept the application, and the Director-General shall publish
the registered mark in the Government Gazette.
Section 69. An industrialist or importer who desires to stop using the registered excise
paid mark shall notify a competent official and the Director-General shall publish the
revocation of such mark in the Government Gazette.
Section 70. No one shall produce any registered excise paid mark without a license
issued the Director-General.
The rules, procedure and conditions for the application for, and the issuance of,
license under paragraph one shall be prescribed by the Ministerial Regulations.
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มาตรา ๗๑ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๗๐ มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา ๗๑ ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี
มาตรา ๗๓ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิ ต โดยเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการควบคุ ม ล่ ว งหน้ า เป็ น รายเดื อ นตามอั ต ราที่ กํ า หนดในบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๒) แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาทําการหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการของ
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
(๓) แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบจํานวนเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
(๔) ทําบัญชีประจําวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจําหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
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Section 71. The license issued under section 70 shall be valid for three years from
the registration date. If the licensee desires to renew his license, he shall apply for renewal
of license prior to the date such license expires. After submitting the application for
renewal of license, he shall continue his business until the Director-General rejects his
application.
The application for renewal of a permit and the permission under paragraph one shall
be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial
Regulations.
Section 72. If the Director-General refuses to issue or renew the license, the applicant
shall have the right to appeal, in writing, to the Minister within thirty days of the date he
receives the written notification thereon.
The Minister shall consider the appeal within sixty days of the date it was submitted.
The decision of the Minister shall be final.
If the Director-General refuses to renew the license, the applicant may continue his
business until the decision of the Minister is made.
Section 73. The licensee to produce the excise registration paid mark shall:
(1) Produce the mark under the supervision of the excise official and shall pay a
supervision fee every month in advance in accordance with the rate specified in the
schedule hereto attached;
(2) Notify the competent official in writing of his business hours or any change to the
business hours at least two days in advance;
(3 Notify the competent official of on the number of the marks to be produced at
least two days in advance; and
(4) Keep daily account stating information related to production and distribution of
the marks in accordance with the rules, procedure and form determined by the DirectorGeneral.
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มาตรา ๗๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือ
ใช้โรงงานผลิตเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยอธิบดีจะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในหนังสือ
อนุญาตด้วยก็ได้
มาตรา ๗๕ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะทําหรือรับจ้างทําสิ่งใด
ซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยอธิบดีจะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาตด้วยก็
ได้
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการหรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เว้นแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิต
เครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการนําออกเพือ่ ส่งให้แก่กรมสรรพสามิต หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะนําออกเพื่อขายหรือจําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งได้
จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไว้
มาตรา ๗๗ ผู้ใดประสงค์จะนําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าซื้อหรือรับไว้ด้วยวิธีใดซึ่งแสตมป์สรรพสามิต
หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช่กรมสรรพสามิตหรือผู้ที่กรมสรรพสามิต
มอบหมาย
มาตรา ๗๙ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าจะซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจด
ทะเบียนได้เฉพาะจากผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือให้นําเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเท่านั้น
การซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
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Section 74. The licensee to produce the excise registration paid mark shall not
change, modify or use the factory specified in the license in a different manner as licensed,
wholly or partly, unless he receives a written permission of the Director-General, who may
impose procedure and conditions on the license.
Section 75. The licensee to produce the excise registration paid marks shall not
manufacture or produce anything other than the excise registration paid marks within the
factory specified in the license unless he receives a written permission of the DirectorGeneral. The Director-General may attach the rules and procedure to the license.
Section 76. No one shall take excise registration paid marks or government excise
paid marks from a factory used which produces excise paid marks except that the licensee
is assigned to produce government excise paid marks for the Excise Department, or that the
licensee is permitted to produce excise registration paid marks for sales or distributions
among industrialists which registered those marks.
Section 77. Any person shall bring into the Kingdom excise registration paid marks
without written permission of the Director-General. This shall be in compliance with the
procedure and conditions determined by the Director-General.
Section 78. No industrialist or importer shall buy or obtain by whatever means excise
stamps or excise registration paid marks from any person other than the Excise Department
or persons entrusted by the Excise Department.
Section 79. Industrialists or importers shall buy or order excise registration paid marks
from the persons with a license to produce or import excise registration paid marks only.
Buying or ordering the excise registration paid marks shall be in compliance with the
procedure and conditions determined by the Director-General.
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มาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจาก
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไปเก็บรักษาไว้ในโรงอุตสาหกรรมของตนโดยไม่มีใบขนตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนดกํากับไปด้วย
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไว้ ณ
สถานที่เก็บที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีและอยู่ในโรงอุตสาหกรรมนั้น และต้องทําบัญชีประจําวันแสดงรายการ
เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือจําหน่าย หรือมีไว้เพื่อขายหรือจําหน่ายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้ เว้นแต่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจด
ทะเบียน
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอม หรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้
แล้วเพื่อขายหรือจําหน่าย หรือเพื่อนําออกใช้ โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่
ใช้แล้ว เว้นแต่เป็นการครอบครองแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อขายหรือจําหน่าย สําหรับการสะสม
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนําแสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใช้ในการเสียภาษี
แล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไม่
ปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวงหรื อ ประกาศที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีกําหนดครั้งละไม่
เกินสามเดือน
มาตรา ๘๕ อธิ บ ดี มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
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Section 80. No industrialist shall take excise registration paid marks from the factory
producing excise paid marks to maintain at his factory without a certificate for
transportation issued in the form prescribed by the Director-General.
The industrialist under the paragraph one shall maintain the excise registration paid
marks at the place which is permitted by the Director-General and which is located in his
factory. He shall also keep daily record related to the use and maintenance of the excise
registration paid marks in accordance with the rules, procedure and form determined by the
Director-General.
Section 81. No person other than the licensee to produce or import excise registration paid marks shall sell or distribute, or have in possession for sale or distribution unused
excise registration paid marks.
Section 82. No person shall have in possession for sale or distribution, or use forged
excise stamps or used excise stamps with knowledge of it being forged or used, except
where the possession of the used excise stamp is for collection purposes.
Section 83. No person shall reuse the used excise stamps or used excise paid marks
to prove the excise payment.
Section 84. If it appears that the licensee to produce excise registration paid marks
fails to perform or improperly performs under the provisions of this Act, Ministerial
Regulations, and notifications, or conditions stated in the license, the Director-General shall
have the power to suspend the license for no longer than three months for each violation.
Section 85. The Director-General shall have the power to revoke the license to
produce excise registration paid marks under the following circumstances:
(1) The license was suspended at least twice and there is a reason that his license
should be revoked again; and
(2) Failure to perform or improperly perform under this Act, Ministerial Regulations,
and notifications, or conditions stated in the license and such failure or improper
performance causes serious damage.
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ส่วนที่ ๗
การประเมินและการวางประกันค่าภาษี

มาตรา ๘๖ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
(๑) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๒) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสีย
คลาดเคลื่อนไป
(๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ยอมตอบ
คําถามของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่
สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคํานวณภาษี
(๔) สินค้าขาดจากบัญชีหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระสําคัญของการผลิตสินค้าขาดจากบัญชีตามมาตรา ๒๕
หรือมาตรา ๔๘
มาตรา ๘๗ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํารายการลงในแบบรายการภาษีตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบรายการ
ภาษี
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบรายการภาษีหรือในเอกสารอื่นที่ยื่นประกอบแบบรายการภาษีเพื่อให้
ถูกต้อง
(๓) ประเมินภาษีตามหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอยู่หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่า
ถูกต้อง เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๖ (๓) โดยไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ก็ได้
มาตรา ๘๘ เมื่อประเมินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี
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Part VII
Excise Assessment and Securities

Section 86. The assessing official shall have the power to conduct assessment of
excise, penalty and surcharge if:
(1 ) The person with excise burden fails to file an excise form within the period
prescribed by law;
(2) The person with excise burden files an excise form which contains an incorrect or
inaccurate information or a mistake that deviates the excisable amount;
(3) The person with excise burden fails to comply with the summon letter or order of
the assessing official, or fails to answer a substantial question of the assessing official for
excise assessment without a reasonable ground, or fails to present evidence for excise
calculation;
(4) Goods, or raw materials which are essential to the production of goods, short from
the account under section 25 or section 48.
Section 87. In the performance of the duties under section 86, the assessing official
shall have the power to:
(1) Complete an excise filing form based on evidence that he believes correct when
there is no submission of excise filling;
(2) Correct any erroneous items in the excise filing form or any filing document;
(3) Conduct excise assessment in accordance with evidence in his possession or what
he believes correct if there is a case under section 86 (3). In this case, he may disregard
section 86 (1) or (2).
Section 88. The assessing official shall, upon the completion of excise assessment,
notify the person with excise burden of the result in writing.
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มาตรา ๘๙ ในกรณีที่การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๖ ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด
ทําให้จํานวนเงินภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะแก้ไขจํานวนเงินภาษีที่ได้
ประเมินไปแล้วและแจ้งจํานวนเงินภาษีที่ถูกต้องไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี
การแก้ไขจํานวนเงินภาษีที่ได้ประเมินไปแล้วตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นการประเมินตามมาตรา ๘๖
มาตรา ๙๐ การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) สองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี หรือวันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาที่
อธิ บ ดี เ ลื่ อ นหรื อ ขยายออกไป แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ เฉพาะในกรณี ที่ มี ก ารยื่ น แบบรายการภาษี ภ ายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
(๒) สองปีนับแต่วันยื่นแบบรายการภาษี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบรายการภาษีภายหลังวัน
สุดท้ายแห่งกําหนดเวลาดังกล่าวใน (๑) แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื่นแบบรายการ
ภาษี
(๓) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี ในกรณีที่ไม่มีการยื่นแบบรายการภาษี
หรือมีการยื่นแบบรายการภาษีโดยแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าที่
แสดงไว้ในแบบรายการภาษี
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
สมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได้ภายในกําหนดเวลาห้าปีนับแต่กําหนดเวลาตาม
(๑) หรือภายในกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันยื่นแบบรายการภาษีตาม (๒) แล้วแต่กรณี
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Section 89. If the excise assessment of the assessing official under section 86 is
flawed or mistaken that makes the amount of excise to be paid incorrect, the assessing
official shall have the power to correct such excise amount and shall inform the person
with excise burden of the correct amount.
The correction of the incorrect excise amount is deemed to be the excise assessment
under section 86.
Section 90. The assessing official shall conduct excise assessment within the
following periods:
(1) Two years of the expiration date for excise filing or the last date of the period
extended by the Director-General as the case may be. This applies only when the person
with excise burden submits an excise filing form within that period;
(2) Two years as from the date the person with excise burden submits an excise filing
form. This applies only when such person submits an excise filing form after the expiration
of the period under (1) but no later than ten years of the last date for excise filing; and
(3 ) Ten years of the expiration date for excise filing when the person with excise
burden fails to conduct excise filing or conducts excise filing but declares the excise base or
excise amount more than twenty five per cent lower than the excise base or excise amount
as stated in the excise filing form.
If there is a reason to believe that the person with excise burden submits incorrect or
incomplete excise filing form, the assessing official by approval of the Director-General may
conduct an excise assessment within five years of the time under (1) or within five years of
the date the excise filing form under (2) was submitted.
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มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีที่ต้องชําระ ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์
จะนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้นําเข้าประสงค์จะนําสินค้าออกไปจาก
อารักขาของกรมศุลกากรก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าชําระ
ภาษีตามจํานวนที่แสดงไว้ในแบบรายการภาษี พร้อมกับวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันจนครบจํานวนภาษีที่
อาจจะต้องเสียสําหรับสินค้านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าจะขอให้อธิบดีรับการค้ําประกัน
ของธนาคารแทนการวางเงินเพิ่ มเติม เป็นประกันโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนดก็ได้
เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจนําสินค้าไปเป็น
ตัวอย่างได้พอสมควร
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่มีการวางเงินหรือรับการค้ําประกันของธนาคารแทนการวางเงินประกันค่าภาษี
ตามมาตรา ๙๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจากจํานวนภาษีที่ได้ชําระไว้และแจ้งให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าทราบแล้ว ให้เก็บภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเงินประกันดังกล่าวหรือแจ้งให้
ธนาคารผู้ ค้ํ า ประกั น ชํ า ระเงิ น ตามสั ญ ญาค้ํ า ประกั น ถ้ า เงิ น ประกั น ไม่ คุ้ ม ค่ า ภาษี ก็ เ รี ย กให้ ผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าชําระเพิ่มจนครบ แต่ถ้าได้เงินเกินค่าภาษี ให้คืนเงินส่วนที่เกินโดยมิชักช้า
ส่วนที่ ๘
การอุทธรณ์การประเมินภาษี

มาตรา ๙๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใ ดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของพนักงานเจ้ าหน้าที่ ให้มีสิท ธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๔ ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
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Section 91. Where the amount of excise to be paid is questioned, the industrialist
who desires to take goods from the factory or bonded warehouse or the importer who
desires to take goods from custody of the Customs Department prior to assessment of
assessing officer shall make a payment of excise at the amount stated in the excise filing
form together with securities which cover the total amount of excise to be paid for those
goods. In this regard, the industrialist or importer may request the Director-General to
accept a bank guarantee as securities in accordance with conditions determined by the
Director-General.
In order to make the decision on the amount of excise to be paid under paragraph
one, the assessing officer shall have the power to take a reasonable amount of goods as
specimen.
Section 92. If securities are given under section 9 1 and the assessing officer have
decided that the industrialist or importer shall pay an additional amount of excise and have
informed such person of this, the additional amount shall be set-off from the securities or
the bank shall be informed to pay the amount pursuant to the securities. If the securities
does not cover the additional amount, the assessing officer shall collect the deficit from
such person. If the securities exceeds the additional amount of excise to be paid, the
securities left after set-off shall be returned to such person without delay.
Part VIII
Appeal against Excise Assessment

Section 93. The person with excise burden who does not agree with the excise
assessment of the assessing officer shall have the right to appeal against that assessment to
the Appeal Tribunal under section 9 4 within thirty days of the date he receives the
notification of assessment in accordance with conditions determined by the DirectorGeneral.
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มาตรา ๙๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิตเป็นเลขานุการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ในกรณีที่มีความจําเป็นและรัฐ มนตรี เห็นเป็นการสมควรอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เพิ่มเติมอีกคณะหนึ่ง หรือหลายคณะก็ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบ
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๕ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่าวมิได้
มาตรา ๙๖ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อํ า นาจออกหนั ง สื อ เรี ย กผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียกหรือคําสั่ง
บุคคลที่มาให้ถ้อยคําเป็นพยานตามหนังสือเรียก ให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๙๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมาย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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Section 94. There shall be an Appeal Tribunal consisting of the Director-General or his
representative as Chairperson and a representative of the Customs Department, a
representative of the Revenue Department, a representative of the Council of State, and a
representative of the Attorney-General, as members.
The Director-General shall appoint an excise officer as the secretary and assistant
secretaries.
If necessary and the Minister may appoint one or many Appeal Tribunal, each Appeal
Tribunal has the components as stated in paragraph one.
Section 95. At a meeting of the Appeal Tribunal, a presence of no less than one-half
of the total number of the members shall constitute the quorum. If the Chairperson is
absent or is unable to perform his duty, the members shall elect one among themselves to
preside over the meeting.
A decision shall be made by a majority of votes. In casting votes, each member shall
have one vote. In case of an equality of votes, the person who presides over the meeting
shall cast an additional vote as a casing vote.
A member with a conflict of interest cannot attend the meeting or cast his vote.
Section 96. The Appeal Tribunal shall have the power to summon the appellant or
relevant persons to give statement or to order such person to submit related accounts,
documents or evidence for its consideration. Such summon or order shall be made in
writing and at least seven days in advance.
A witness summoned shall be entitled to witness’s fee in accordance with the
regulations determined by the Director-General.
Section 97. The Appeal Tribunal shall have the power to appoint a sub-committee to
do any act as entrusted by the Appeal Tribunal. The sub-committee shall report to the
Appeal Tribunal.
The provisions of section 95 shall apply to the meeting of the sub-committee mutatis
mutandis.
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มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
อนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๙ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วน ระยะเวลาดังกล่าวจะ
ขยายออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้โดย
ไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ต้องยื่นฟ้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยุติการ
พิจารณาอุทธรณ์
การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนการประเมิน หรือแก้การ
ประเมินให้ผู้ยื่นอุทธรณ์เสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ในกรณีที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ ให้ถือว่าได้วินิจฉัยให้ยก
อุทธรณ์
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๐๐ การอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ หรื อ การฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชําระภาษี เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นคําร้องต่ออธิบดี ขอให้ทุเลาการชําระ
ภาษีไว้ก่อน ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีไว้ก่อนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และ
จะสั่งให้หาประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๑๐๑ ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ไ ด้ สั่ ง ให้ ทุ เ ลาการชํ า ระภาษี ต ามมาตรา ๑๐๐ ไว้ แ ล้ ว ถ้ า ต่ อ มามี
พฤติการณ์ปรากฏว่าได้มีการกระทําเพื่อประวิงการชําระภาษี หรือได้มีการกระทําหรือตั้งใจจะกระทําการโอน
ขาย จําหน่ายหรือยักย้ายทรัพย์สินเพื่อให้พ้นอํานาจการยึดหรืออายัด อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งให้ทุเลา
การชําระภาษีนั้นได้
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Section 98. In the performance of duties related to an appeal, the Appeal Tribunal
and its sub-committee are deemed to competent officials under the Penal Code.
Section 99. The Appeal Tribunal shall make the decision on appeal within one
hundred and eighty days of the date they receives such appeal and all related documents.
This period may be extended for no more than ninety days. Upon the completion of such
period, the appellant has the right to file a complaint at the court of law without waiting for
the decision of the Appeal Tribunal. The complaint must however be submitted to the
court within thirty days of the end of such period. Once the complaint is submitted, the
Appeal Tribunal shall cease their proceedings.
The consideration of the extension under paragraph one shall be complete before
the end of the period of one hundred and eighty days, and the decision shall be made in
writing and shall be sent to the appellant within seven days of the date the decision was
delivered.
The Appeal Tribunal may dismiss or reject appeal, revoke excise assessment or
increase or decrease the excise amount to be paid after reviewing excise assessment. If an
appeal is dismissed, it shall be deemed that all objections are lifted.
The appellant who is not satisfied with the decision of the Appeal Tribunal shall have
the right to make a complaint to a court of law within thirty days of the date he knows the
decision.
Section 100. An appeal submitted to the Appeal Tribunal or an action against the
appeal decision does not stay the payment of excise except that the appellant requests for
a stay and the Director-General agrees upon. In this case, the Director-General may stay the
payment of excise wholly or partly as he sees fit and may request the appellant to provide
securities as necessary.
Section 101. If the Director-General has a stay order under section 100 and it appears
thereafter that any act to delay the payment of excise or to transfer, sell distribute or
conceal properties wholly or partly from seizure or attachment has been done, the Director
-General shall have the power to revoke that stay order
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ส่วนที่ ๙
การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี

มาตรา ๑๐๒ สินค้านําเข้าที่จําแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย โดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให้สินค้าใดตามวรรคหนึ่งเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืน
ภาษีหรือลดอัตราภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
สินค้าตามวรรคหนึ่ง ถ้านํากลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อการ
ส่งออก ให้เสียภาษีตามอัตราที่ใช้อยู่ในเวลาที่นําสินค้ากลับเข้ามาหรือในเวลาที่นําสินค้าออกจากเขตปลอด
อากร แต่ถ้าเป็นกรณีลดอัตราภาษี ให้นําค่าภาษีที่ชําระไว้แล้วมาหักออกได้ เว้นแต่เป็นการนําสินค้ากลับเข้า
มาหรือนําสินค้าออกจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๔ สินค้าที่นําออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี หรือสินค้าที่นําออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับยกเว้น
อากรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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Part IX
Excise Exemption, Abatement, Reduction and Return

Section 102. Imported goods as classified in the law on Customs Tariff, Part Customs
Exemption Goods, shall be excise exemption goods under this Act in accordance with the
rules and conditions as prescribed by the law on Customs Tariff.
The Minister shall, with approval of the Cabinet, have the power to publish in the
Government Gazette as to what goods under paragraph one shall be goods to be excised
under this Act.
Section 103. Goods exported from the Kingdom or taken into free zone shall be
entitled to excise exemption, return or reduction in accordance with the rules, procedure
and form prescribed by the Ministerial Regulations.
If goods under paragraph one are taken into the Kingdom or taken from free zone
for any purpose other than exportation, the person who imports or takes those goods from
free zone, as the case may be, shall pay excise at the applicable rate at the time those
goods are imported or taken. In case of excise abatement, the prepaid excise shall be
set-off, except for an importation or return of goods to another factory, bonded warehouse,
bonded warehouse under the law on customs or free zone in accordance with the rule,
procedure and conditions determined by the Director-General.
Section 104. Goods taken from bonded warehouse under the law on customs or
free zone, or goods taken from one bonded warehouse, bonded warehouse under the law
on customs or free zone to another bonded warehouse, bonded warehouse under the law
on customs or free zone, which are exempted from duties under the law on customs shall
be exempted from excise under this Act.
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มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสําหรับสินค้าที่กําหนดในกฎกระทรวง
ได้ โดยนําจํานวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้ามาหักออกจากจํานวนเงินภาษีที่ต้องเสียสําหรับสินค้านั้น
ในกรณีที่จํานวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้รับ
การลดหย่อนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าจํานวนเงินภาษีที่ต้องเสีย ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนเงิน
ภาษีนั้น
การยื่ น คํ า ร้ อ งขอลดหย่ อ นภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง และการคื น เงิ น ภาษี ต ามวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
คําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีที่ขอลดหย่อนให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๐๖ อธิบดีมีอํานาจยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีก
ประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
การยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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Section 105. An industrialist may request for excise abatement for goods prescribed
by the Ministerial Regulations by setting-off between the amount of excise to be paid under
this Act for goods to be used as material or component parts and the amount of excise to
be paid for such goods.
If the amount of excise paid for material or component parts under paragraph one is
more than the amount of excise that the industrialist is liable for, he has the right to claim
for excise return.
The application for excise abatement under paragraph one and excise return under
paragraph two shall be in compliance with the rules, procedure and conditions determined
by the Director-General.
The decision of the Director-General on the amount of excise to be abated shall be
final.
Section 106. The Director-General shall have the power to exempt excise or return
excise to the person with excise burden as follows:
(1) For goods to be used as raw material or component parts for the production of
goods of the same or another kind or sort which is excised under this Act; and
(2) For goods to be used as raw material or component parts for the production of
goods for exportation.
Exemption of tax under paragraph one shall be in accordance with the rules,
procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
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มาตรา ๑๐๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สินค้าตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่บริจ าคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุ ศลโดยผ่านส่ว น
ราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การสาธารณ
กุศลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) สินค้าตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการในราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
(๓) สินค้าที่จําหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อย
ปฏิบัติต่อกัน
(๔) น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่ง
พนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว
การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๘ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การบริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับให้แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล โดย
ผ่านส่วนราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การ
สาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) การบริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการใน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
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Section 107. An industrialist or importer shall be entitled to excise return or
exemption as follows:
(1) For goods prescribed by the Ministerial Regulations to donate for public charity
through government agencies of central or provincial administration or local administration
or through any public charity agencies prescribed in the Notification of the Minister;
(2) For goods prescribed by the Ministerial Regulations to donate for public benefit to
government agencies of central or provincial administration or local administration or
through any public charity agencies prescribed in the Notification of the Minister;
(3) For goods distributed to the privileged persons under international law, treaty, or
diplomatic relationship upon reciprocity basis between Thailand and the United Nations or
other States;
(4) For oil and fuel filled in the aircraft or vessel over five hundred ton gross which
has been permitted to abroad by a customs officer;
Excise return or exemption of tax under paragraph one shall be in accordance with
the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
Section 108. The service provider of a service facility is entitled to a tax refund or tax
exemption in the following cases:
(1) For service prescribed by the Ministerial Regulations whose income is donated for
public charity through any government agencies of central or provincial administration or
local administration or through any public charity agencies prescribed in the Notification of
the Minister;
(2) Service prescribed by the Ministerial Regulations whose income is donated for
public benefit to any government agencies of central or provincial administration or local
administration or through any public charity agencies prescribed in the Notification of the
Minister.
Excise return or exemption of tax under paragraph one shall be in accordance with
the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
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มาตรา ๑๐๙ รั ฐ มนตรี โ ดยอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจประกาศลดอั ต รา หรื อ ยกเว้ น ภาษี
สรรพสามิ ตตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ เพื่ อประโยชน์แ ก่ ก ารเศรษฐกิจ ของประเทศหรือเพื่ อ ความผาสุก ของ
ประชาชน ทั้งนี้ จะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๐ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับสินค้าที่
พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การ
ไม่ได้และการขอคืนภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขอคืนภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๑ สิ น ค้ า ที่ นํ า เข้ า ซึ่ ง ได้ เ สี ย ภาษี แ ล้ ว หากส่ ง กลั บ ออกไป ให้ คื น ภาษี ใ ห้ แ ก่ ผู้ นํ า เข้ า ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในอัตราส่วนเดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
มาตรา ๑๑๒ กรณีสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งได้เสียภาษีแล้ว และมีการนําสินค้านั้นไปผลิต
เป็นสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้คืนภาษีสําหรับสินค้านําเข้านั้นให้แก่ผู้นําเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย และการเสียภาษีนั้น
ไม่ใช่เป็นการเสียภาษีตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนให้ยื่นคําร้องต่ออธิบดีภายในสามปีนับแต่วันชําระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคําร้องส่ง
เอกสารหลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย เมื่ออธิบดีเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้
คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
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Section 109. The Minister, with the approval of the Cabinet has the power to issue
Notifications reducing excise tax rates or exempting excise tax under this Act in the interests
of national economy or public welfare. In this regard, the rules and conditions therefore
may also be prescribed.
Section 110. An industrialist or importer shall be entitled to excise return for goods
that can be proved too damaged or unable to use.
The proving of damage or deterioration of goods under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial
Regulations.
Excise return under paragraph one shall be in accordance with the rules, procedure
and conditions prescribed in the Notification of the Director-General.
Section 111. If the imported goods are exported, excise on such products shall be
returned to the importer in accordance with the same principles, procedures, conditions
and rates as the return of customs duty under customs law.
Section 112. If the exported goods is imported into the Kingdom and such goods are
used in the production of goods to export, the paid excise shall be returned to the
importer by the same rules, procedure and conditions for the return of import duties under
the law on customs.
Section 113. If a person without excise burden makes an excise payment, or a person
pays excise exceeding the amount he has to pay and such payment of excise is not made
upon assessment of assessing officer, he is entitled to excise return.
The person entitled to excise return to Director-General shall submit a request for
excise return within three years of the date the excise was paid. In this case, the applicant
shall submit relevant documents, evidence or statement altogether with the request. If the
Director-General is satisfied that the applicant is entitled to excise return, he shall issue an
excise return must be given within thirty days as from the date on which the examination is
complete.
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ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องมีคําร้องก็ได้
แต่ต้องสั่งคืนภายในเวลาสามปีนับแต่วันชําระภาษี
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๖ แล้ว ปรากฏว่าภาษีที่
ชําระแล้วได้ชําระโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ให้คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนภาษี ให้คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๖ แล้ว ปรากฏว่าต้องมี
การคืนเงินภาษีตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับคืนเงินภาษีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง มิให้เกินกว่าจํ านวนเงินที่ได้รับคืนและให้จ่ายจากเงินภาษีที่ จั ด เก็ บ ได้ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๗ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดสินค้าใดซึ่งบุคคลที่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษีนําเข้ามาเพื่อใช้เองให้ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒
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If the Director-General sees fit, he may issue an excise return order to the person
under paragraph one without request provided that such order shall be issue within three
years of the date the excise was paid.
Section 114. If the assessing officer conducts an excise assessment under section 86
and it appears that the excise is paid by the person without excise burden or the amount of
the paid excise exceeds the amount that the excise payer has to pay, he shall issue an
excise return must be given within thirty days as from the date on which the examination is
complete.
Section 115. If the final decision on appeal is made and the result of decision is to
return excise, the Director-General shall issue an excise return must be given within thirty
days as from the date on which the examination is complete.
Section 116. As the assessing officer has conducted the excise assessment under
section 86, there has to be excise return under section 114 or section 115, as the case may
be, the excise payer shall be entitled to receive an interest at the rate of seven and one
half per year which shall be calculated upon an uncompounded basis in accordance with
the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The interest to be paid under paragraph one shall not exceed the amount of excise
to be returned and it shall be paid from the excise collected under this Act.
Section 117. The Minister shall, with approval of the Cabinet, have the power to issue
Notifications prescribing the goods imported by a person with excise exemption for personal
use to exempt from the provision of section 22.
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ส่วนที่ ๑๐
บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ

มาตรา ๑๑๘ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการทําบัญชีประจําวันและงบ
เดือน ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้ผู้นําเข้าทําบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
บัญชีประจําวันให้ทําให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
งบเดื อ นและบั ญ ชี รั บ จ่า ยสิ น ค้ า ที่ นํา เข้ า มาในราชอาณาจั ก รให้ ยื่ น ต่อ เจ้า พนั ก งานสรรพสามิต ณ
สถานที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
บัญชีประจําวัน เอกสารการลงบัญชี สําเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่อื่นใดซึ่งเจ้า
พนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้
การทําบัญชีประจําวัน งบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและการยื่นงบเดือน
ตามมาตรานี้ อธิบดีจะอนุญาตให้กระทําโดยใช้วธิ กี ารอืน่ ใด และจะอนุญาตให้ยนื่ ทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
อธิบดีมีอํานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้นําเข้านําสินค้าติดตัวเข้ามา หรือ
นําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนําสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑๙ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการใดประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐาน
การรับเงินให้ขออนุมัติต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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Part X
Account, Evidence and Practice

Section 118. An industrialist shall prepare daily accounts and monthly financial
statements in the form determined by the Director-General.
An importer shall prepare import inventory accounts in the form determined by the
Director-General.
The daily accounts shall be made within three days of the date of the activity
happens.
The monthly financial statements and import inventory accounts shall be submitted
to an excise official at the places stated in section 59 and section 60 within the fifteenth
day of the next month.
The daily accounts, related accounting documents, copies of the monthly financial
statements, and import inventory accounts shall be maintained for five years at the factory
or business office or service facility, or other place that the excise official may be able to
inspect.
The Director-General shall have the power to permit the preparation of daily
accounts and monthly financial statements to be done by any other means and permit the
submission through electronic means.
The Director-General shall have the power to relax the imposition under this
provision if the importer bring in goods for personal use or as samples, or for any purpose
other commercial purpose, in accordance with the rules, procedure and conditions
prescribed by the Director-General with approval of the Minister.
Section 119. If the service provider of a service facility desires to use a cash register
device to produce receipts, he shall seek permission from the Director-General and must
comply with the rules, procedure and conditions prescribed by the Director-General.
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มาตรา ๑๒๐ เพื่ อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ มีอํานาจติ ดตั้งอุปกรณ์หรื อ
เครื่องมือใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา
โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตน
ในกรณีที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว สูญ
หาย บุบสลาย หรือชํารุด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ทราบโดยมิชักช้า และหากการสูญหาย บุบ
สลาย หรือชํารุดได้เกิดขึ้นเพราะผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมิได้ใช้ความ
ระมัดระวังและฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตนแล้ว ให้อธิบดีดําเนินการให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๒๑ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเคลื่ อ นย้ า ย เปลี่ ย นแปลง หรื อ กระทํ า ด้ ว ยประการใด ๆ ให้ อุ ป กรณ์
เครื่องมือ ตรา หรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําไว้ตามมาตรา
๑๒๐ บุบสลาย ชํารุด หรือใช้การไม่ได้
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
ตามมาตรา ๑๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ปริมาณสินค้าหรือปริมาณรายรับที่คํานวณได้จากอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีก็ได้
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Section 120. For the purpose of excise collection and excise payment, the
competent official shall have the power to install any equipment or device at the factory or
service facility.
The industrialist or service provider shall at all time maintain the installed
equipment or device under paragraph one as well as the seals or any other thing affixed
therewith with duty of care at the same level he maintains his owns.
If the equipment or device under paragraph one or seal or any other thing affixed
therewith is lost, damaged or broken, the industrialist or service provider shall make known
of such loss, damage or broken to the excise official of Excise Area Office responsible for
the excise area such factory or service facility is located without delay. If the cause of such
loss, damage or breaking was caused by the industrialist or service provider’s failure to
exercise the duty of care at the required level, the Director-General shall have the power to
demand the industrialist or service provider to compensate for such loss, damage or breaking in accordance with the regulations prescribed by the Director-General.
Section 121. No person shall relocate, change or do any other act to the installed
equipment or device or seal, or any other thing affixed therewith under section 120 to
cause loss, damage, or breaking thereto.
Section 122. If any equipment or device is installed at any factory or service facility
under section 120, the competent official may take the volume of goods or income
recoded by such equipment or device to be a ground for calculation of excise.
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ส่วนที่ ๑๑
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานประกอบการ หรือสถานบริการในระหว่าง
เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การ
ค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทําต่อไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี
แล้วจะค้นในเวลาใดก็ได้
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่
จําเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งนั้น
(๔) นําสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไป
เป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
มาตรา ๑๒๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้นําเข้าเปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้า เพื่อตรวจสินค้าใน
ขณะที่นําออกจากหรือเตรียมการจะนําออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรืออารักขาของกรม
ศุลกากร และจะนําสินค้าในปริมาณพอสมควรออกจากหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้านั้นไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ก็ได้
การส่งคืนและการทําลายสินค้าที่นํามาตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๕ ในการค้ น หรื อ เปิ ด หี บ ห่ อ หรื อ ภาชนะบรรจุ สิ น ค้ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งใช้ ค วาม
ระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
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Part XI
Competent Officials

Section 123. In the performance of duties under this Act, the competent official shall
have the power as follows:
(1 ) To enter into the factory, bonded warehouse or service facility during business
hours for the examination or execution under this Act;
(2) To search any place or vehicle if there is a reasonable ground to suspect that the
offense under this Act is committed or smuggled goods is concealed between sun rise and
sun set. If such search does not finish within that period it may continue until completion,
or in very urgent case the search may be done at any time with permission of the DirectorGeneral;
(3) To inquire, in writing, or summon any person to give a statement or to deliver accounts, documents, evidence or other necessary things for consideration. Such person shall
have at least seven days of the date he receives that order to prepare for the inquiry or
submission of documents;
(4 ) To take the goods in the factory bonded warehouse or service facility in a
reasonable quantity as samples for the purpose of inspection.
Section 124. For examination of excise payment, the competent official shall have
the power to order the industrialist or the owner of bonded warehouse, or the importer to
open any parcel or container of goods for examination while it is taken from, or prepared
for taking out of, the factory or bonded warehouse, and shall take goods in appropriate
volume as specimen.
The return and destruction of the specimen shall be in accordance with the rules,
procedure and conditions as determined by the Director-General.
Section 125. In searching or opening of parcel or container of goods, the competent
official shall do it with care to minimize the damage or scatter.
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มาตรา ๑๒๖ ในการค้นสถานที่หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๒๓ (๒) ก่อนลงมือค้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และให้ค้นต่อหน้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
บน ผู้ นํ า เข้ า ผู้ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก าร ผู้ ค รอบครองสถานที่ บุ ค คลที่ ทํ า งานในสถานที่ นั้น หรื อ ผู้
ครอบครองยานพาหนะ แล้วแต่กรณี ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน
มาตรา ๑๒๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของ
ที่ค้น ยึด หรืออายัดไว้
บั น ทึก รายละเอี ย ดแห่ งการค้ น และบัญ ชีดั ง กล่ าวในวรรคหนึ่ง ให้อ่ า นให้ผู้ ป ระกอบอุ ตสาหกรรม
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้นําเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานใน
สถานที่นั้น ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้
ถ้าไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้
มาตรา ๑๒๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดสินค้า บัญชี เอกสาร ยานพาหนะ หรือสิ่งใด
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เป็นหลักฐาน
ในการสืบสวน สอบสวน และการดําเนินคดีจนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าคดีจะถึง
ที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ
และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่
ฟ้องคดีหรือวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าในขณะที่ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ใดมา
แสดงตนเป็ น เจ้ า ของเพื่ อ ขอรั บ คื น ภายในกํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ยึ ด ให้ ต กเป็ น ของกรม
สรรพสามิต
ทรัพย์สินที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า

EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) | 89

Section 126. Prior to searching of the place or vehicle under section 123 (2), the
competent official shall demonstrate his transparency, and such search shall be made
before the industrialist, the owner of bonded warehouse, the importer, the service provider
of the service facility, the possessor of the place, those who work in the place, or the
possessor of the vehicle. If there is no such person the search shall be made before at
least two persons requested by the competent official to be witnesses.
Section 127. The competent official who conducts a search shall record detailed
information of such search and prepare an account stating things that were searched, seized
or attached.
The record and account under paragraph one shall be read out to the industrialist,
the owner of bonded warehouse, the importer, the service provider of the service facility,
the possessor of the place, those who work in that place, the possessor of the vehicle, or
witnesses, as the case may be. The record and account shall be signed by such person. If
such person refuses to sign, the competent official shall record such refusal therein.
Section 128. The competent official shall have the power to seize or attach goods,
accounts, documents, vehicles or other related things, or there is a reason to believe that it
relates to, the commission of an offense under this Act as evidence in the case until the
public attorney issue a non-prosecution order or until the case becomes final irrespective of
whether the property under seizure or attachment belongs to the offender or the suspect.
If the public attorney issues a non-prosecution order or the Court does not order
confiscation and the owner or the person who takes possession of the seized property
under paragraph one fails to request for the return of that property within one hundred and
twenty days as from the date non-prosecution order or the final and conclusive judgment is
made, as the case may be, such property shall devolve on the Excise Department.
If the owner or the person who possesses the seized property under paragraph one
is absent while the seizure is made and, within one hundred and eighty days as from the
date the seizure is made, no one shows himself as owner of that property, such property
shall devolve on the Excise Department.
If the public attorney issues a non-prosecution order or the Court does not order
confiscation, the competent official shall release the attachment of that property without
delay.
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มาตรา ๑๒๙ เพื่อประโยชน์ในการบังคับชําระภาษี สินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ตาม
มาตรา ๑๒๘ ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และปรากฏว่าสินค้านั้นยัง
ไม่ได้เสียภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดต่อไปจนกว่าจะได้รับชําระภาษีครบถ้วน
มาตรา ๑๓๐ ทรัพย์สินที่ยึดไว้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นของเสียได้ง่าย หรือถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของทรัพย์สิน อธิบดีจะจัดการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สิน
นั้นก่อนถึงกําหนดตามมาตรา ๑๒๘ ก็ได้ และได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใด ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
การขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๓๑ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต ามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ ง ถ้ า ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน และการดําเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
อนุมัติอธิบดีคืนทรัพย์สินดังกล่าว หรือเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง
ให้แก่ผู้ครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพย์สินนั้นมา หรือถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นก่อนถึงกําหนดเวลาตามมาตรา
๑๒๘ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้หักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๐
วรรคสอง ก่อนคืนเงินให้แก่ผู้ครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพย์สินนั้นมาด้วย
ในการคืนทรัพย์สินที่ยึดตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ครอบครองได้ทรัพย์สินนั้นมาจากเจ้าของโดยการ
กระทําความผิดทางอาญา ก็ให้คืนแก่เจ้าของนั้น
มาตรา ๑๓๒ ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตตามมาตรา ๑๒๘ หรือที่ศาลพิพากษาให้ริบเป็น
ของกรมสรรพสามิต ให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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Section 129. For the purpose of the enforcement of payment of excise on the seized
or attached goods under section 128, if the public attorney issues a non-prosecution order
or the Court does not order confiscation, the competent official shall have the power to
continue seizure or attachment until the excise is paid.
Section 130. The competent official shall maintain the seized property in accordance
with the regulations prescribed by the Director-General.
If the seized property under paragraph one can easily be decayed, or the
maintenance of such property may cause damage or excessive costs to maintain, the
Director-General may sell or dispose it before the end of the period stated in section 128.
The money earned shall be seized in place of the property.
The sales or disposition of the property under paragraph two shall be in accordance
with the regulations prescribed by the Director-General.
Section 131. If the property seized or attached under section 128 paragraph one is
not used as evidence in the case related thereto, the competent official may, with approval
of the Director-General, return it to the person who formerly possessed the property, or
return the money received from the sale or disposal of the property under section 130
paragraph two to the person who formerly possessed the property, or release the
attachment of the property before the expiration of the period under section 128 paragraph
one. The expenses of maintenance or sale of the property under section 130 paragraph two
shall be deducted before the money is returned to the person who formerly possessed it.
In the returning of the seized property under paragraph one, if the person who
formerly possessed the property obtained it from the owner through the commission of
criminal offense, such property shall be returned to such owner.
Section 132. The property which vests in the Excise Department under section 128 or
which is, by a judgment of the Court, confiscated to vest in the Excise Department shall be
dealt with in accordance with the rules prescribed by the Director-General.
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มาตรา ๑๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๕ เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ ๑๒
การเปรียบเทียบคดี

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนําตามมาตรา ๑๗ (๑) ใน
การกําหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนําตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน
มูลค่าของสินค้าเพื่อกําหนดค่าปรับ โดยให้ถือมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วใน
เวลาหรือใกล้เวลาที่กระทําความผิดนั้น ถ้าไม่มีสินค้าชนิดเดียวกัน ให้ถือมูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันตามที่ซื้อขายกันในเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามวรรคหนึ่งได้หรือสินค้าดังกล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดีมีอํานาจ
ประกาศมูลค่าของสินค้าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกําหนดค่าปรับ
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Section 133. In the performance of duties, the competent official shall present his
identification card to all related persons.
The form of the identification card of the competent official shall be prescribed by
the Ministerial Regulations.
Section 134. In the performance of duties under this Act, the competent official is
deemed to be a competent official under the Penal Code.
Section 135. For the purpose of arrest and suppression of crime under this Act, the
competent official is deemed to be an administrative official or police officer under the
Criminal Procedure Code.
Part XII
Settlement of Crime

Section 136. If a settlement of crime is necessary, the suggested retail price under
section 17 (1) shall be used in assessing the value of goods, but in the case where there is
no suggested retail price under section 17 (1). The competent official shall assess the value
of the goods for determining a fine by referring to the value of goods of the same kind for
which excise has been paid at the time or close to the time the crime was committed. If
there is no goods of the same kind, the value of goods with a similar nature at the time.
If the value of goods cannot be ascertained under paragraph one or the goods have
different prices, the Director-General shall have the power to announce a standard price to
determine a fine.
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มาตรา ๑๓๗ ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุก
หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
ให้เป็นอํานาจของอธิบดี
(๒) สําหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
(ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(ข) ในเขตพื้ นที่จังหวัดอื่ น ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ และผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดําเนินคดีต่อไป
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิด
ที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นความผิดที่มีอัตราโทษปรับอย่างสูง ไม่เกินห้าหมื่นบาท ถ้า
ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้จับกุมควบคุมผู้ต้องหาไปยังที่ทําการของผู้ที่มีอํานาจเปรียบเทียบคดีเพื่อ
ดําเนินการเปรียบเทียบคดี ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงที่ทํา
การของผู้มีอํานาจทําการเปรียบเทียบคดี
ถ้าผู้ต้องหาหรื อผู้มีประโยชน์เกี่ ยวข้องร้องขอ อธิบดี จะปล่ อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่ างรอการ
เปรี ย บเที ย บหรือ รอการชํ า ระเงิ น ค่า ปรั บ โดยมี ป ระกั น หรื อ มี ป ระกัน และหลั ก ประกั น ก็ ได้ ทั้ ง นี้ ให้ นํ า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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Section 137. If the Director-General or the Case Settlement Tribunal is of opinion that
the alleged offender should not be liable for imprisonment or should not be sued, the
Director-General or the Case Settlement Tribunal shall have the power to settle the case in
the following manners:
(1) For offenses whose punishment is a fine only or offenses whose punishment a fine
and imprisonment for not exceeding one month, the Director-General shall have the power
to settle the case;
(2) For offenses whose punishment is imprisonment for not exceeding six months;
(Kor) In Bangkok, the Case Settlement Tribunal, composing of the PermanentSecretary of the Ministry of Finance, the Director-General, and the Commissioner General of
the Royal Thai Police, shall have the power to settle the case;
(Khor) In other Provinces, the Case Settlement Tribunal, composing of the Governor,
the Chief of Excise Area Office, and the superintendent, shall have the power to settle the
case.
If the alleged offender pays the full amount of fine as determined within thirty days,
the case shall be dismissed under the Criminal Procedure Code.
If the alleged offender does not agree with the settlement or fails to pay a fine within
the aforesaid period, the case shall continue.
Section 138. If the competent official or the excise officer arrests the alleged offender
for crime that may be settled under this Act and the alleged offender agrees with the
settlement, the alleged offender shall be taken to the office of the person having the
power to settle crime and the crime settlement shall be made within twelve hours of the
time the alleged offender arrived at the office.
Upon request of the alleged offender or an interested persons, the Director-General
may bail out the alleged offender while waiting for the settlement of crime or payment of
fine with securities. In this case, surety or securities shall be given. The provisions of the
Criminal Procedure Code shall apply mutatis mutandis.
The settlement of crime under paragraph one shall be in accordance with the
regulations prescribed by the Director-General.
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มาตรา ๑๓๙ ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนพบว่ า ผู้ ใ ดกระทํ า ความผิ ด ที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดี หรือคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ ทั้งนี้ ให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๑๓
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

มาตรา ๑๔๐ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มิได้ยื่นแบบรายการภาษีและไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลาตามส่วนที่ ๕ ให้เสียเบี้ย
ปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี
(๒) ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป
ให้เสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไปนั้น แต่ในกรณีที่ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อผิดพลาดทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนภาษี ให้เสียเบี้ยปรับสองเท่า
ของเงินภาษีที่เสียขาดไปนั้น
(๓) ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระสําคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้าตาม
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๔๘ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี
เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลาหรือชําระขาดจากจํานวนภาษีที่
ต้องเสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชําระโดยไม่รวมเบี้ย
ปรับ และการคํานวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
เงินเพิ่มตามมาตรานี้ มิให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระโดยไม่รวมเบี้ยปรับและอาจลดลงได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง
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Section 139. If the investigator finds that the committed offense can be settled under
this Act and the alleged offender agrees for the settlement, the investigator shall forward
the case to the Director-General or the Case Settlement Tribunal, as the case may be,
within seven days of the date that offender agrees to settle crime. In this regard, the
provisions of section 138 shall apply mutatis mutandis.
Part XIII
Penalties and Surcharges

Section 140. The person with excise burden shall be liable for a penalty:
(1) If he fails to submit an excise filing form and pay excise within the period
prescribed in Part 5, he shall be liable for a penalty whose amount is twice the amount of
excise to be paid; and
(2) If he submits an excise filing form with incorrect or fault information which causes
the shortfall in excise, he shall be liable for a penalty whose amount is the amount of the
shortfall. If the shortfall is more than twenty five percent of the total amount of excise, he
shall be liable for a penalty whose amount is twice the amount of the shortfall.
(3) If goods or material essential to the productions of goods are missing from the
inventory control account under section 25 and section 48, he shall be liable for a penalty
whose amount is twice of the excise.
The amount of penalty may be exempted or reduced in accordance with the rules
prescribed by the Ministerial Regulations.
Section 141. The person with excise burden who fails to make an excise payment
within the given period or pays a partial amount shall be liable for a surcharge at the rate
one point five per cent per month, or part of month, of the amount of excise to be paid.
The amount of surcharge excludes the penalty. The surcharge shall be calculated upon a
uncompounded basis.
Surcharge under this provision shall not exceed the amount of excise to be paid,
excluding the penalty with the rules prescribed by the Ministerial Regulations.
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มาตรา ๑๔๒ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให้ถือเป็นเงินภาษี
ส่วนที่ ๑๔
การบังคับชําระภาษีค้าง

มาตรา ๑๔๓ เพื่อให้ได้รับชําระภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีได้โดยมิต้องขออํานาจศาล
การยึดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้ต่อเมื่อได้ส่งคําเตือนเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชําระ
ภาษีที่ค้างภายในกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
การขายทอดตลาดทรัพย์สินจะกระทํามิได้ในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๓ หรือระยะเวลา
ที่ให้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๙๙ และตลอดระยะเวลาที่ทําการพิจารณาอุทธรณ์หรือพิจารณาคดีของ
ศาล เว้นแต่เป็นของสดของเสียได้ให้อธิบดีมีอํานาจที่จะขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
และได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น
ผู้ค้างชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ผู้ค้างชําระภาษีมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ชําระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สิน ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ โดยสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีงดเว้น
การจําหน่ายสิทธิเรียกร้องและห้ามบุคคลภายนอกนั้นชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซึ่งค้างชําระ
ภาษี แต่ให้ชําระหรือส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่ง
ในกรณี ที่บุคคลภายนอกที่ได้รับคํ าสั่ งอายัดนั้นปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้ องเอาแก่ ตน ให้กรม
สรรพสามิตฟ้องคดีต่อศาล แต่ทั้งนี้คําสั่งห้ามชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ยังคงมีผลอยู่
จนกว่าศาลจะพิพากษาเป็นอย่างอื่น
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Section 142. A penalty and surcharge is deemed to be excise.
Part XIV
Enforcement of Outstanding Excise

Section 143. The Director-General shall have the power to issue a written order to
seize or sell property of the person with excise outstanding by auction irrespective of court
order.
The seizure under paragraph one shall be done after the person is given a written
notification to pay excise within thirty days of the day he receives such notification.
The sale by auction of the seized properties shall not be made during the period of
appeal under section 93 or the period that the person has the right to submit a complaint
to the court under section 99 and the period that the appeal is being considered and the
period of court proceedings.
The persons with excise outstanding under paragraph one shall include partners with
unlimited liability in a juristic person partnership.
Section 144. If the person with excise outstanding has a claim over a third person to
pay him money or to give him any property, the Director-General may issue a written order
to seize or attach such claim. In so doing, the Director-General may order the person who
pays the outstanding amount of excise to stay disposal of such claim and may prohibit the
third person to pay any money or to deliver any property under that claim to the person
with excise outstanding but to the competent official within the period determined by the
order.
If the third person rejects or challenge the order of the Director-General, the Excise
Department shall bring the case against such person in the Court. In this regard, the order
of the Director-General under paragraph one shall be in force unless the Court delivers the
decision otherwise.
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อธิบดีมีอํานาจนําทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับตามวรรคหนึ่งออกขายทอดตลาดได้ โดยให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้ค้างชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย
มาตรา ๑๔๕ การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชําระภาษีที่ค้าง ให้นํา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
ให้อธิบดีมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๔๖ เมื่อได้มีคําสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย
ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว
มาตรา ๑๔๗ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชําระเป็นค่าภาษี ถ้ายังมีเงินเหลืออยูอ่ กี ให้คนื แก่เจ้าของทรัพย์สนิ นัน้
มาตรา ๑๔๘ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ ให้อธิบดีมีอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกหนังสือเรียกผู้ค้างชําระภาษีและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้างชําระภาษีนั้นที่มีเหตุอันควร
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยคํา
(๒) สั่งบุคคลใน (๑) ให้นําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างมาตรวจสอบ
(๓) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นหรือยึด
บัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวใน (๑)
การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียก
หรือคําสั่ง และการปฏิบัติตาม (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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The Director-General shall have the power to put in auction the property that the
competent official received under paragraph one. In this regard, section 143 shall apply
mutatis mutandis.
The persons with excise outstanding shall include partners with unlimited liability in a
juristic person partnership.
Section 145. The provisions of the Civil Procedure Code shall apply to the seizure,
attachment and sale by auction of property to fulfill the outstanding amount of excise in
the manner which does not contradict this Act.
The Director-General shall have the power to regulate the seizure, attachment and
sale by auction of property under paragraph one.
Section 146. Once the order of seizure or attachment is issued under section 143 and
section 144, no one shall destroy, take away, hide, or transfer the seized or attached
property.
Section 147. Money obtained through sale by auction after being deducted for the
expenses for seizure, attachment and auction shall be settled for the outstanding amount
of excise. The excess, if any, shall be returned to the owner of such property.
Section 148. For the purpose of the enforcement of section 143 and section 144, the
Director-General shall have the power to:
(1) Issue a letter to summon the person with excise outstanding or any other person
related to person with excise outstanding to interview when there is a reason to believe
that the summer of the related person would be useful for the collection of the
outstanding amount of excise;
(2) Order the persons under (1) to bring accounts, documents, or evidences which are
necessary to the collection of the outstanding amount of excise for inspection; and
(3) Issue a written order to permit an excise official or competent official to search or
seize accounts, documents, or evidences of the persons under (1).
(1) and (2) shall be done at least seven days of the date the person receives the letter or order. (3) shall be done in accordance with the regulations prescribed by the Director
-General.
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มาตรา ๑๔๙ เมื่อได้มีการยึดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการยึดและค่าภาษีทคี่ า้ ง
ชําระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้อธิบดีสงั่ ถอนคําสัง่ ยึดนัน้
เมื่อได้มีการอายัดสิทธิเรียกร้องไว้แล้ว ถ้าได้มีการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการอายัด และค่าภาษีที่ค้าง
ชําระโดยครบถ้วนก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับชําระเงินจากบุคคลภายนอก หรือก่อนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ได้ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้อธิบดีสั่งถอนคําสั่งอายัดนั้น
ส่วนที่ ๑๕
การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๑๕๐ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วน
ท้องถิ่นสําหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี
ภาษีที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
มาตรา ๑๕๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต ส่งมอบเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นตาม
มาตรา ๑๕๐ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย โดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นได้
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Section 149. If the expenses of seizure and the outstanding amount of excise are
totally paid before the auction of the seized property, the Director-General shall revoke the
seizure order.
If the expenses of attachment and the outstanding amount of excise are totally paid
before the competent official receives a payment from the third person, the DirectorGeneral shall revoke the attachment order.
Part XV
Additional Excise for Local Government

Section 150. The person with excise burden under this Act shall have the duty to pay
additional excise for goods or services in support of local government at the rate specified
in a Royal Decree but no more than ten percent of the excise.
For the additional excise under paragraph one, the excess of one stang shall be
ignored.
Section 151. The competent official or excise official shall give the additional excise
collected under section 150 to the Ministry of Internal Affairs after the deduction of five
percent of the collected amount for expenses.
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หมวด ๒
ใบอนุญาตสาหรับสินค๎าสุรา ยาสูบ และไพํ

สํวนที่ ๑
สุรา

มาตรา ๑๕๒ ในสํวนนี้
“สุ ร า” ให๎ ห มายความรวมถึ ง วั ต ถุ ทั้ ง หลายหรื อ ของผสมที่ มี แ อลกอฮอล๑ ซึ่ ง สามารถดื่ ม กิ น ได๎
เชํนเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไมํได๎แตํเมื่อได๎ผสมกับน้าหรือของเหลวอยํางอื่นแล๎วสามารถดื่มกินได๎
เชํนเดียวกับน้าสุรา แตํไมํรวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล๑ไมํเกินศูนย๑จุดห๎าดีกรี
“สุราแชํ” หมายความวํา สุราที่ไมํได๎กลั่น และให๎หมายความรวมถึงสุราแชํที่ได๎ผสมกับสุรากลั่นแล๎ว
แตํยังมีแรงแอลกอฮอล๑ไมํเกินสิบห๎าดีกรีด๎วย
“สุรากลั่น” หมายความวํา สุราที่ได๎กลั่นแล๎ว และให๎หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได๎ผสมกับสุราแชํ
แล๎ว แตํมีแรงแอลกอฮอล๑เกินกวําสิบห๎าดีกรีด๎วย
มาตรา ๑๕๓ ผู๎ใดประสงค๑จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสาหรับผลิตสุราไว๎ในครอบครอง ให๎ยื่นคาขอ
อนุญาตตํออธิบดี และต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตทีอ่ อกตามมาตรานีใ้ ห๎มอี ายุสามปีนบั แตํวนั ทีไ่ ด๎รบั อนุญาต
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Chapter II
Licenses for Liquor, Tobacco and Playing Card

Part I
Liquor

Section 152. In this Title:
“Liquor” means all materials or mixture that contain alcohol and can be consumed
as liquor on its own or when mixed with water or other liquid but excludes beverages
containing less than zero point five degree of alcohol;
“Fermented liquor” means non-distilled liquor including fermented liquor that is
mixed with distilled liquor and contains less than fifteen degrees of alcohol;
“Distilled liquor” means distilled spirit including distilled spirit that is mixed with
fermented liquor and contains more than fifteen degrees of alcohol.
Section 153. A person desires to manufacture liquor or have in possession of distiller
of liquor shall apply for a license to the Director-General and comply with the rules,
procedures and conditions prescribed by the Director-General.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The license issued under this section shall be valid for three years from the date it
was granted.
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มาตรา ๑๕๔ ผู๎ใดประสงค๑จะนาสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํออธิบดี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การนาสุราเข๎ามาตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นตัวอยํางสินค๎าหรือมิใชํเพื่อการค๎า อธิบดีมีอานาจผํอนผันให๎
นาเข๎ามาได๎โดยไมํต๎องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจานวนและทางดํานศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํผู๎ทาการตามหน๎าที่ผู๎ขนสํงโดยสุจริต หรือกรณีการนาเข๎าเพื่อการ
ผํานแดนหรือการถํายลาตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ทั้งนี้ ให๎อธิบดีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกากับดูแลสินค๎าตามมาตรานี้ได๎ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๕๕ ผูใ๎ ดประสงค๑จะขายสุรา ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํอเจ๎าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎รับอนุญาต
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง มิให๎ใช๎บังคับกับการขายสุรา ในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) การขายทั้งหมดในคราวเดียวภายใต๎ความควบคุมของเจ๎าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู๎ได๎รับ
ใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(๒) การขายในการบังคับคดี
(๓) การขายโดยคาสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร
(๔) กรณีอื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
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Section 154. A person desires to import liquor into the Kingdom shall apply for a
license to the Director-General.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The Director-General shall, in relation to an importation of liquor into the Kingdom to
be used as samples or not for a commercial purpose, have the power to allow importation
of certain amount of liquor through certain custom post as prescribed by the DirectorGeneral without license.
The provisions of this section shall not apply to the person who has carried out the
duty of transporter in good faith or the importation for the purpose of transit or
transshipment under the law on customs provided that the Director-General shall have the
power to prescribe the rules, procedures and conditions for keeping of account under this
section as deemed appropriate.
Section 155. A person desires to sell liquor shall apply for a license with the excise
official.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The license issued under this section shall be valid for one year from the date it was
granted.
The provision under paragraph one shall not apply to the sale of liquor in the
following cases:
(1) A single sale of all liquor under control of the excise official in the case where the
licensee dies or the license has been revoked;
(2) Sale in the course of the execution of judgment;
(3) Sale under the order of the Director-General of the Customs Department in
accordance with the law on customs;
(4) Other cases as prescribed by the Director-General.
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มาตรา ๑๕๖ ใบอนุญาตขายสุรามี ๒ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจานวนตั้งแตํสิบลิตรขึ้นไป
(๒) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจานวนต่ากวําสิบลิตร
มาตรา ๑๕๗ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค๎า เว๎นแตํเป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎
ผลิตสุรา หรือเป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ เฉพาะกรณีผู๎ซื้อได๎ร๎องขอให๎เปลี่ยนแปลงภาชนะ
บรรจุสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น
มาตรา ๑๕๘ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเปลี่ยนแปลงสุรา โดยนาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือ
ปนลงในสุราเพื่อการค๎า เว๎นแตํเป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎ผลิตสุรา หรือเป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่
๒ เฉพาะกรณีผู๎ซื้อได๎ร๎องขอให๎เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
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Section 156. The license to sell liquor shall be separated into two types as follows:
(1) Liquor selling license type 1 for the sale of all kinds of liquor in the amount of at
least ten liters each time;
(2) Liquor selling license type 2 for the sale of all kinds of liquor in the amount of
under ten liters each time.
Section 157. No person shall change the liquor container for commercial purposes
except where the person is the holder of the liquor manufacturing license or liquor selling
license type 2 and only when the buyer requests such change for immediate drink.
Section 158. No person shall change liquor by mixing in other liquor, water, liquid
or other substances for commercial purposes except where the person is the holder of the
liquor manufacturing license or liquor selling license type 2 and only when the buyer
requests such change for immediate drink provided that such change shall comply with the
rules, procedures and conditions prescribed by the Ministerial Regulation.
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สํวนที่ ๒
ยาสูบ

มาตรา ๑๕๙ ในสํวนนี้
“ต๎นยาสูบ” หมายความวํา พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ๎ม (NICOTIANATABACUM)
“ใบยา” หมายความวํา ใบยาสดหรือใบยาแห๎งของต๎นยาสูบ
“ยาสู บ ” หมายความวํ า บุ ห รี่ ซิ ก าแรต บุ ห รี่ ซิ ก าร๑ บุ ห รี่ อื่ น ยาเส๎ น ยาเส๎ น ปรุ ง ยาเคี้ ย ว และให๎
หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ๑อื่นใดที่บริโภคได๎เชํนเดียวกับยาสูบตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“บุหรี่ซิกาแรต” หมายความวํา ยาเส๎นหรือยาเส๎นปรุง ไมํวําจะมีใบยาแห๎งหรือยาอัดเจือปนหรือไมํ ซึ่ง
มวนด๎วยกระดาษหรือวัตถุที่ทาขึ้นใช๎แทนกระดาษ หรือใบยาแห๎งหรือยาอัด
“บุหรี่ซิการ๑” หมายความวํา ใบยาแห๎งหรือยาอัด ซึ่งมวนด๎วยใบยาแห๎งหรือยาอัด
“บุหรี่อื่น” หมายความวํา ยาเส๎นหรือยาเส๎นปรุง ซึ่งมวนด๎วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบ
จาก หรือวัตถุอื่นที่มิใชํกระดาษหรือวัตถุที่ทาขึ้นใช๎แทนกระดาษและที่มิใชํใบยาแห๎งหรือยาอัด
“ยาเส๎น” หมายความวํา ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได๎หั่นเป็นเส๎นและแห๎งแล๎ว
“ยาเส๎นปรุง” หมายความวํา ใบยาหรือยาอัด ซึง่ ได๎หนั่ เป็นเส๎นและปรุงหรือปนด๎วยวัตถุอนื่ นอกจากน้า
“ยาเคี้ยว” หมายความวํา สํวนใดสํวนหนึ่งของใบยาแห๎ง ซึ่งได๎ปรุงหรือปนด๎วยวัตถุอื่นนอกจากน้าเพื่อ
อมหรือเคี้ยว
“ยาอัด” หมายความวํา สํวนใดสํวนหนึ่งของต๎นยาสูบซึ่งได๎ป่นหรือยํอยและทาเป็นแผํนโดยมีวัตถุอื่น
เจือปนด๎วยหรือไมํก็ตาม
“ผู๎เพาะปลูกต๎นยาสูบ” หมายความวํา ผู๎ได๎รับอนุญาตให๎ทาการเพาะปลูกต๎นยาสูบ
“ผู๎บํมใบยา” หมายความวํา ผู๎ทาการบํมใบยาสดเป็นใบยาแห๎ง
“ซอง” ให๎หมายความรวมถึงหํอ กระป๋อง กลํอง ขวด หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช๎บรรจุหรือผูกมัดยาสูบ
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Part II
Tobacco

Section 159. In this Title:
“Tobacco tree” means Nocotianatabacum;
“Tobacco leaf” means fresh or dried leaf of tobacco tree;
“Tobacco” means cigarette, cigar, other cigarettes, rolling tobacco, blended rolling
tobacco, chewing tobacco including other products that can be consumed as tobacco as
provided by Ministerial Regulation;
“Cigarette” means rolling tobacco or blended rolling tobacco, regardless of having
blended with dried tobacco or tobacco snuff, that has been wrapped in paper or other
material manufactured to be used instead of paper or dried tobacco leaf or tobacco snuff;
“Cigar” means dried tobacco leaf or snuff, which has been wrapped in dried tobacco
leaf or snuff;
“Other cigarettes” mean rolling tobacco or blended rolling tobacco which has been
wrapped with banana leaf, lotus leaf, palm leaf, Bridelia leaf, Atap leaf or other materials
which is not paper or materials manufactured to be used instead of paper and that is not
dried tobacco leaf or tobacco snuff;
“Rolling tobacco” means tobacco leaf or snuff that is cut into strips and dried;
“Blended rolling tobacco” means tobacco leaf or snuff that is cut into strips and
blended or mixed with any substance apart from water;
“Chewing tobacco” means any part of dried tobacco leaf that is blended or mixed
with any other materials apart from water for keeping in the mouth or chewing;
“Tobacco snuff” means any part of tobacco tree that is grounded or pulverized and
made into sheets, whether being mixed with other substances or not;
“Tobacco farmer” means a person permitted to grow tobacco tree;
“Tobacco curer” means a person who cure fresh tobacco leaf to dried tobacco leaf;
“Package” means a wrapper, can, box and bottle, including any other container that
is used for containing or holding tobacco.
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มาตรา ๑๖๐ ผู๎ใดประสงค๑จะทาการเพาะปลูกต๎นยาสูบ ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํอเจ๎าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกาหนด
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎รับอนุญาต
มาตรา ๑๖๑ ผู๎ใดประสงค๑จะซื้อใบยาแห๎ง ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํอเจ๎าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตลอดทั้งการทาบัญชีให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎รับอนุญาต
มาตรา ๑๖๒ เมื่อเจ๎าพนักงานสรรพสามิตต๎องการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ๑ยาสูบ ใบยา
ยาสูบ หรือต๎องการทราบรายละเอียดในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต๎นยาสูบ การผลิตยาสูบ ให๎ผู๎
เพาะปลูกต๎นยาสูบ ผู๎บํมใบยา หรือผู๎ประกอบอุตสาหกรรม แล๎วแตํกรณี แจ๎งให๎เจ๎าพนักงานสรรพสามิตทราบ
มาตรา ๑๖๓ ผู๎ใดประสงค๑จะผลิตยาสูบ ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํออธิบดี และต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตทีอ่ อกตามมาตรานีใ้ ห๎มอี ายุสามปีนบั แตํวนั ทีไ่ ด๎รบั อนุญาต
มาตรา ๑๖๔ การผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ
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Section 160. A person desires to grow tobacco tree shall apply for a license to the
excise official.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Notification of the
Director-General.
The license issued under this section shall be valid for one year from the date it was
granted.
Section 161. A person desires to purchase dried tobacco leaf shall apply to the
excise official.
The application and the granting of permission under paragraph one, including the
preparation of lists, shall be in accordance with the rules, procedure and conditions
prescribed in the Notification of the Director-General.
The license issued under this section shall be valid for one year from the date it was
granted.
Section 162. If the excise official requests for information on the type and amount of
tobacco seed, tobacco leaf, tobacco or for details on the procedures related to the growing
of tobacco tree or the manufacturing of tobacco, the tobacco farmer, curer or industrialist,
as the case may be, shall inform the excise official of such information or details.
Section 163. A person desires to manufacture tobacco shall apply for a license to the
Director-General and comply with the rules, procedures and conditions prescribed by the
Director-General.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The license issued under this section shall be valid for three years from the date it
was granted.
Section 164. Cigarette manufacturing is monopolized by the State.
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มาตรา ๑๖๕ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดครอบครองยาสูบที่มิได๎เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกวําห๎าร๎อยกรัม
หรือยาสูบประเภทยาเส๎นที่มิได๎เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกวําหนึ่งกิโลกรัม เว๎นแตํเป็นผู๎ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ได๎รับใบอนุญาตให๎ผลิตยาสูบมีไว๎ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค๎าทัณฑ๑บน
มาตรา ๑๖๖ ผู๎ใดประสงค๑จะนาเข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ
ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํออธิบดี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การนาเข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบตามวรรคหนึ่ง เพื่อเป็น
ตัวอยํางสินค๎าหรือมิใชํเพื่อการค๎า อธิบดีมีอานาจผํอนผันให๎โดยไมํต๎องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจานวนและ
ทางดํานศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํผู๎ทาการตามหน๎าที่ผู๎ขนสํงโดยสุจริต หรือกรณีการนาเข๎าเพื่อการ
ผํานแดนหรือการถํายลาตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ทั้งนี้ ให๎อธิบดีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกากับดูแลสินค๎าตามมาตรานี้ได๎ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๖๗ ผูใ๎ ดประสงค๑จะขายยาสูบ ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํอเจ๎าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎รับอนุญาต
ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕ วรรคสี่ มาใช๎บังคับกับการขายยาสูบด๎วยโดยอนุโลม
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Section 165. No person shall have in possession unpaid excise tobacco under this Act
in the amount exceeding five hundred grams or unpaid excise rolling tobacco under this Act
in the amount exceeding one kilogram except where such person is the industrialist who is
the licensee to manufacture tobacco to be maintained in the factory or bonded warehouse.
Section 166. A person desires to import into or export from the Kingdom, tobacco
leaf, snuff or tobacco shall apply for a license to the Director-general.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The Director-General shall, in relation to an importation into or exportation from the
Kingdom of tobacco leaf, snuff or tobacco under paragraph one, to be used as samples or
not for a commercial purpose, have the power to allow such importation or exportation in
the amount and through the custom post prescribed by the Director-general without
license.
The provisions of this section shall not apply to the person who has carried out the
duty of transporter in good faith or the importation for the purpose of transit or
transshipment under the law on customs provided that the Director-General shall have the
power to prescribe the rules, procedures and conditions for keeping of account under this
section as deemed appropriate.
Section 167. A person desires to sell tobacco shall apply for a license to the excise
official.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The license issued under this section shall be valid for one year from the date it was
granted.
In this case, section 155 paragraph four shall apply to the sale of tobacco mutatis
mutandis.

116 | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๖๘ ใบอนุญาตขายยาสูบมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๑ สาหรับการขายสํงยาสูบ ครั้งหนึ่งจานวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ๎า
เป็นยาสูบประเภทยาเส๎น ครั้งหนึ่งจานวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภท ยาเส๎นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่ง
จานวนสองร๎อยกรัมขึ้นไป
(๒) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๒ สาหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจานวนต่ากวําหนึ่งพันมวน
ถ๎าเป็นยาสูบประเภทยาเส๎น ครั้งหนึ่งจานวนต่ากวําสองกิโลกรัม ยาสูบประเภท ยาเส๎นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้ง
หนึ่งจานวนต่ากวําสองร๎อยกรัม
(๓) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๓ สาหรับการขายผลิตภัณฑ๑ยาสูบอื่น
มาตรา ๑๖๙ การขายยาสูบต๎องขายตามขนาดซองที่ได๎เสียภาษีแล๎ว ห๎ามแบํงขาย
สํวนที่ ๓
ไพํ

มาตรา ๑๗๐ ในสํวนนี้
“ไพํ” หมายความวํา สิ่งที่สามารถใช๎เลํนการพนันมีลักษณะเป็นแผํนบาง ๆ มีเครื่องหมายแสดงแต๎ม
ตําง ๆ ซึ่งทาด๎วยกระดาษ พลาสติก หนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือวัตถุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗๑ ผู๎ใดประสงค๑จะผลิตไพํ ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํออธิบดี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตทีอ่ อกตามมาตรานีใ้ ห๎มอี ายุสามปีนบั แตํวนั ทีไ่ ด๎รบั อนุญาต
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Section 168. The license to sell liquor shall be separated into three types as follows:
(1) Tobacco selling license type 1 for the wholesale of tobacco, each time, in the
amount of at least one thousand rolls, at least two kilograms in case of rolling tobacco and
at least two hundred grams in case of blended rolling tobacco and chewing tobacco;
(2 ) Tobacco selling license type 2 for the retail sale of tobacco each time, in the
amount of under one thousand rolls, under two kilograms in case of rolling tobacco and
under two hundred grams in case of blended rolling tobacco and chewing tobacco;
(3) Tobacco selling license type 3 for the sale of other tobacco products.
Section 169. Tobacco shall be sold in the whole excise paid package. The sale by
means of division is prohibited.
Part III
Playing Card

Section 170. In this title:
“Playing card” means a kind of thin piece of gambling equipment having designs or
marks showing points and that is made of paper, plastic, leather, or artificial leather or other
materials as prescribed by the Ministerial Regulation.
Section 171. A person desires to manufacture playing card shall apply for a license to
the Director-General.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The license issued under this section shall be valid for three years from the date it
was granted.
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มาตรา ๑๗๒ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดมีไว๎ในครอบครองซึ่งแมํพิมพ๑ สาหรับพิมพ๑ไพํ เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจาก
อธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎ เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๗๓ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดมีไพํที่ยังมิได๎เสียภาษีไว๎ในครอบครองเกินกวําหนึ่งร๎อยยี่สิบใบ เว๎นแตํไพํนั้น
เป็นไพํซึ่งกรมสรรพสามิตทาขึ้น หรือเป็นไพํที่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต
มาตรา ๑๗๔ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดดัดแปลงแก๎ไขหรือกระทาด๎วยประการอื่นใดแกํไพํซึ่งกรมสรรพสามิตทาขึ้น
เพื่อขายอยํางไพํ
ห๎ามมิให๎ผู๎ใดขายหรือมีไว๎เพื่อขายซึ่งไพํที่กระทาขึ้นโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗๕ ผู๎ใดประสงค๑จะนาไพํเข๎ามาในราชอาณาจักร ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํออธิบดี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การนาไพํเข๎ามาตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นตัวอยํางสินค๎าหรือมิใชํเพื่อการค๎า อธิบดีมีอานาจผํอนผันให๎
นาเข๎ามาได๎โดยไมํต๎องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจานวนและทางดํานศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํผู๎ทาการตามหน๎าที่ผู๎ขนสํงโดยสุจริต หรือกรณีการนาเข๎าเพื่อการ
ผํานแดนหรือการถํายลาตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ทั้งนี้ ให๎อธิบดีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกากับดูแลสินค๎าตามมาตรานี้ได๎ตามที่เห็นสมควร
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Section 172. No person shall be in possession of the mold for printing the playing
card, except where a license has been granted by the Director-General.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Notification of the
Director-General.
Section 173. No person shall have in possession unpaid excise playing card more
than one hundred and twenty cards except where the card is made by the Excise
Department or is playing card with excise paid marks of the Excise Department.
Section 174. No person shall alter, modify or do whatever act with the playing card
made by the Excise Department so as to sell it as playing card.
No person shall sell or have in possession for sale the playing cards that have been
done in violation of the provisions of paragraph one.
Section 175. A person desires to import into the Kingdom shall apply for a license to
the Director-General.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial
Regulations.
The Director-General shall, in relation to an importation of playing card under
paragraph one to be used as samples or not for a commercial purpose, have the power to
allow such importation or in the amount and through the custom post prescribed by the
Director-general without license.
The provisions of this section shall not apply to the person who has carried out the
duty of transporter in good faith or the importation for the purpose of transit or
transshipment under the law on customs provided that the Director-General shall have the
power to prescribe the rules, procedures and conditions for keeping of account under this
section as deemed appropriate.

120 | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๗๖ ผูใ๎ ดประสงค๑จะขายไพํ ให๎ยื่นคาขออนุญาตตํอเจ๎าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎รับอนุญาต
ให๎นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕ วรรคสี่ มาใช๎บังคับกับการขายไพํด๎วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๗ ใบอนุญาตขายไพํมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตขายไพํประเภทที่ ๑ สาหรับการขายไพํ ครั้งหนึ่งจานวนตั้งแตํ สี่สิบสารับขึ้นไป
(๒) ใบอนุญาตขายไพํประเภทที่ ๒ สาหรับการขายไพํ ครั้งหนึ่งจานวนต่ากวํา สี่สิบสารับ
สํวนที่ ๔
การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต

มาตรา ๑๗๘ ใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพํซึ่งออกตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ ให๎ใช๎ได๎เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต
และต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎ในที่เปิดเผย
ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตขอใบแทนใบอนุญาตจากผู๎มี
อานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให๎ถือเป็นใบอนุญาต
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Section 176. A person desires to sell playing card shall apply for a license to the
excise official.
The application and granting of license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedure and conditions prescribed by the Ministerial Regulations.
The license issued under this section shall be valid for one year from the date it was
granted.
In this case, section 155 paragraph four shall apply to the sale of playing card mutatis
mutandis.
Section 177. The license to sell playing card shall be separated into two types as
follows:
(1) Playing card selling license type 1 for the sale of playing card in the amount of at
least forty decks each time;
(2) Playing card selling license type 2 for the sale of playing card in the amount of
under forty decks each time.
Part IV
Exhibition of License, Change of Facility and Transfer of License

Section 178. License to manufacture or sell liquor, tobacco and playing card issued
under section 153, section 155, section 163, section 167, section 171 and section 176 shall
only be used in the facility specified in the license and shall be exhibited at the place
easily seen.
In case the license is lost or substantially damaged, the licensee shall apply for its
substitution from the person having the power to issue the license within thirty days from
the date it was lost or substantially damaged.
The substitution of the license under paragraph one is deemed to be the license.
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มาตรา ๑๗๙ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว๎ในใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพํ ซึ่งออก
ตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ จะต๎องได๎รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจาก ผู๎มีอานาจออกใบอนุญาต
การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๘๐ การโอนใบอนุญาตตามหมวดนี้จะกระทาได๎ตํอเมื่อได๎รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู๎มี
อานาจออกใบอนุญาต
การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
สํวนที่ ๕
การพักใช๎และการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๑๘๑ ในกรณี ที่ ป รากฏวํ า ผู๎ ไ ด๎ รั บ อนุ ญ าตตามหมวดนี้ ไ มํ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ มํ ถู ก ต๎ อ งตาม
บทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข๎อกาหนด
ในใบอนุญาต ให๎ผู๎ออกใบอนุญาตมีอานาจสั่งพักใช๎ใบอนุญาตได๎มีกาหนดครั้งละไมํเกินหกเดือน
มาตรา ๑๘๒ ให๎ผู๎ออกใบอนุญาตมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาต
ตามหมวดนี้
(๑) ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตํสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต๎องถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตอีก
(๒) ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข๎อกาหนดในใบอนุญาต และการไมํปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมํถูกต๎องนั้น
กํอให๎เกิดความเสียหายอยํางร๎ายแรง
มาตรา ๑๘๓ ผู๎ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘๒ แล๎ว จะขออนุญาตใหมํอีกไมํได๎จนกวําจะ
พ๎นกาหนดหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎ทราบคาสั่ง
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Section 179. The change of facility specified in the license to manufacture or sell
liquor, tobacco and playing card issued under section 153, section 155, section 163, section
167, section 171 and section 176 shall be done with a written permission from the person
having the power to issue the license.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Notification of the
Director-General.
Section 180. Transfer of license under this Chapter shall only be done with a written
permission from the person having the power to issue the license.
The application and the granting of permission under paragraph one shall be in
accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Notification of the
Director-General.
Part V
Suspension and Revocation of License
Section 181. If it appears that the licensee under this Chapter fails to perform or improperly performs under this Act, the Ministerial Regulation or notifications issued under this
Act, or conditions stated in the license, the issuer of license shall have the power to
suspend the license for no longer than six months for each violation.
Section 182. The issuer of license shall have the power to revoke the license under
the following circumstances:
(1) The license was suspended at least twice and there is a reason that his licence
should be revoked again; and
(2) Failure to perform or improperly perform under this Act, Ministerial Regulations or
notifications issued under this Act, or conditions stated in the license and such failure or
improper performance causes serious damage.
Section 183. A person whose license has been revoked under section 182 shall not
be entitled to apply for a new license until a period of one year from the date the revocation is known to him expires.
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หมวด ๓
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๑๘๔ ผู๎ใดกระทาการดังตํอไปนี้ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองหมื่นบาท
(๑) ไมํปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๙
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ หรือมาตรา
๑๒๐ วรรคสองหรือวรรคสาม
(๒) ไมํปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือวิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง
(๓) ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๔ ) ไ มํ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ กํ เ จ๎ า พ นั ก ง า น ส ร ร พ ส า มิ ต ห รื อ พ นั ก ง า น เ จ๎ า ห น๎ า ที่
ซึง่ ปฏิบตั กิ ารตามหน๎าที่ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๓
มาตรา ๑๘๕ ผู๎ใดขัดขวางเจ๎าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน๎าที่ตาม
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๓ (๑) (๒) หรือ (๔)
ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๖ ผู๎ใดกระทาการดังตํอไปนี้ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินเจ็ดปี หรือปรับตั้งแตํห๎าเทําถึงยี่สิบ
เทําของคําภาษีที่จะต๎องเสีย หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖
(๒) นาเข๎าซึ่งสินค๎าที่มิได๎เสียภาษี
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Chapter III
Penalties

Section 184. Whoever
(1 ) Fails to comply with section 1 5 paragraph one or paragraph two, section 1 8
paragraph one or paragraph 2, section 19 paragraph one or paragraph 2, section 27, section
32 paragraph one, section 34, section 35 paragraph one, section 36, section 37, section 38
paragraph one, section 40, section 42, section 43 paragraph one, section 47 or section 120
paragraph two or paragraph three;
(2) Fails to comply with the procedures prescribed by the Ministerial Regulation under
section 6 4 paragraph two or the procedures or conditions prescribed by the DirectorGeneral under section 79 paragraph two;
(3) Violates or fails to comply with the regulations determined by the Director-General
under section 6 (2), (3), (4) or (5);
(4 ) Fails to render facilities to the excise official or the competent official in the
performance of duties under section 14 paragraph two or section 133;
Shall be liable to a of not exceeding twenty thousand Baht.
Section 185. Whoever obstructs the excise official or the competent official in the
performance of duties under section 12 paragraph one, section 14 paragraph one, section
120 paragraph one, or section 123 (1), (2) or (4) shall be liable to imprisonment for a term
of not exceeding one year or to a fine of not exceeding eighty thousand Baht or to both.
Section 186. Whoever:
(1) Violates section 26;
(2) Imports unpaid excise goods;
Shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding seven years or to a fine
from five times to twenty times of the amount of excise to be paid or to both.
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มาตรา ๑๘๗ ผูใ๎ ดฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา
๘๐ วรรคสอง ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๑๘๘ ผูใ๎ ดกระทาการดังตํอไปนีต้ อ๎ งระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมํเกินสองหมืน่ บาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๔๖
(๒) ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห๎า
(๓) ไมํ ยอมตอบคาถามอันเป็นสาระสาคัญ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษี ห รื อ ไมํ ป ฏิ บั ติ ต ามคาสั่ ง หรื อ
หนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ๑หรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามมาตรา ๙ มาตรา ๙๖
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๓ (๓) มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง โดยไมํมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๘๙ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๑๒๑ ต๎องระวางโทษจาคุก
ไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๐ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๖ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสามปี และปรับไมํเกินสี่แสนบาท
มาตรา ๑๙๑ ผูใ๎ ดขายหรือมีไว๎เพือ่ ขายซึง่ สุราทีผ่ ลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษปรับ
ไมํเกินห๎าหมื่นบาท
มาตรา ๑๙๒ ผู๎ ใ ดซื้ อ หรื อ มี ไ ว๎ ใ นครอบครองซึ่ ง สุ ร าที่ ผ ลิ ต โดยฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง ต๎อง
ระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท แตํถ๎าสุรานั้นมีปริมาณต่ากวําหนึ่งลิตร ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินสองพัน
บาท
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Section 187. Whoever fails to comply with section 45, section 73, section 74, section
75 or section 80 paragraph two shall be liable to a fine of not exceeding forty thousand
Baht.
Section 188. Whoever:
(1) Violates section 46;
(2 ) Violates or fails to comply with section 1 1 8 paragraph one, paragraph two,
paragraph three, paragraph four or paragraph five;
(3) Fails to give statement on important question related to the collection of excise or
fails to comply with the order or letter of the Director-General, the Appeal Tribunal or the
competent official under section 9, section 96 paragraph one, section 123 (3), section 124
paragraph one or section 148 paragraph one without a reasonable ground;
Shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine of
not exceeding twenty thousand Baht or to both.
Section 189. Whoever violates section 70 paragraph one, section 76, section 77,
section 78, section 79 paragraph one, section 80 paragraph one, section 81, section 82,
section 83 or section 121 shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding three
years or to a fine of not exceeding four hundred thousand Baht or to both.
Section 190. Whoever violates section 146 shall be liable to imprisonment for a term
of not exceeding three years and to a fine of not exceeding four hundred thousand Baht.
Section 191. Whoever sells or has in possession for sale of liquor made in violation of
section 153 paragraph one shall be liable to a fine of not exceeding fifty thousand Baht.
Section 192. Whoever buys or has in possession of liquor made in violation of section
153 paragraph one shall be liable to a fine of not exceeding ten thousand Baht; provided
however that, if the amount of liquor is less than one liter, he shall be liable to a fine of
not exceeding two thousand Baht.
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มาตรา ๑๙๓ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง
ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๔ ผูไ๎ ด๎รบั ใบอนุญาตผลิตสุราหรือยาสูบผูใ๎ ดไมํปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ๑ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึง่ หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึง่ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าหมืน่ บาท
มาตรา ๑๙๕ ผูใ๎ ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึง่ หรือมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึง่ ต๎อง
ระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๙๖ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ วรรคหนึง่
มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๙ หรือมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ต๎อง
ระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพันบาท
มาตรา ๑๙๗ ผู๎ ได๎รั บใบอนุญ าตขายสุร าตามมาตรา ๑๕๕ ใบอนุญ าตขายยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๗
หรือใบอนุญาตขายไพํตามมาตรา ๑๗๖ ทาการขายไมํตรงตามประเภทของใบอนุญาต ต๎องระวางโทษปรับ
ไมํเกินสองพันบาท
มาตรา ๑๙๘ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต๎องระวางโทษจาคุกตั้งแตํหนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้ง
แตํสองหมื่นบาทถึงห๎าแสนบาท
มาตรา ๑๙๙ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๔ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสามปี หรือปรับตามจานวนไพํของ
กลางเป็นเงินสี่เทําของราคาไพํที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกันแตํต๎องไมํต่ากวําห๎าพันบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
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Section 193. Whoever violates section 153 paragraph one, section 163 paragraph one
or section 171 paragraph one shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding
six months or to a fine of not exceeding one hundred thousand Baht or to both.
Section 194. The licensee to sell liquor or tobacco who fails to comply with the
rules, procedures and conditions prescribed by the Director-General under section 153
paragraph one or section 163 paragraph one shall be liable to a fine of not exceeding five
hundred thousand Baht.
Section 195. Whoever violates section 154 paragraph one, section 166 paragraph one
or section 175 paragraph one shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding
six months or to a fine of not exceeding one hundred thousand Baht or to both.
Section 196. Whoever violates section 155 paragraph one, section 157, section 158,
section 160 paragraph one, section 161 paragraph one, section 162, section 167 paragraph
one, section 169 or section 176 paragraph one shall be liable to a fine of not exceeding five
thousand Baht.
Section 197. The licensee to sell liquor under section 155, to sell tobacco under
section 167 or to sell playing card under section 176 who conducts a sale not in
accordance with the type of license shall be liable to a fine of not exceeding two thousand
Baht.
Section 198. Whoever violates section 172 paragraph one shall be liable to a term of
imprisonment from one year to seven years and to a fine from twenty thousand Baht to
five hundred thousand Baht.
Section 199. Whoever violates section 174 shall be liable to a term of imprisonment
of not exceeding three years or to a fine for four times of the price of playing card sold by
the Excise Department of the same sort but not lower than five thousand Baht or to both.
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มาตรา ๒๐๐ ผู๎ใดโดยเจตนาไมํยื่นแบบรายการภาษีที่ต๎องยื่นตามพระราชบัญ ญั ตินี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
หรื อ พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๑ พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือเจ๎าพนักงานสรรพสามิตผู๎ใดเปิดเผยข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ
ของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอันเป็นข๎อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีจะพึงสงวนไว๎ไมํเปิดเผย ซึ่งได๎มา
หรือลํวงรู๎เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินสี่
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว๎นแตํเป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน๑ในการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๒๐๒ ผู๎ใดแจ๎งข๎อความอันเป็นเท็จ ตอบคาถามด๎วยถ๎อยคาอันเป็นเท็จ นาพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต๎องระวาง
โทษจาคุกไมํเกินเจ็ดปี และปรับไมํเกินหนึ่งล๎านสองแสนบาท
มาตรา ๒๐๓ ผู๎ใดกระทาการดังตํอไปนี้ต๎องระวางโทษปรับตั้งแตํสองเทําถึงสิบเทําของคําภาษีที่จะต๎อง
เสียหรือที่เสียไมํครบถ๎วน แตํต๎องไมํต่ากวําสี่ร๎อยบาท
(๑) มีไว๎ในครอบครองซึ่งสินค๎าที่เป็นสินค๎าที่มิได๎เสียภาษีหรือเสียภาษีไมํครบถ๎วน เว๎นแตํ
(ก) ในกรณีที่ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมที่ได๎จดทะเบียนสรรพสามิตมีไว๎ในโรงอุตสาหกรรมหรือใน
คลังสินค๎าทัณฑ๑บน ทั้งนี้ ไมํรวมถึงผู๎ประกอบอุตสาหกรรมที่ได๎จดทะเบียนสรรพสามิตและได๎รับใบอนุญาต
ผลิตสุรา ยาสูบ และไพํ
(ข) ในกรณีที่ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมที่ได๎จดทะเบียนสรรพสามิตและได๎รับใบอนุญาตผลิตสุรา
ยาสูบ และไพํ มีไว๎ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค๎าทัณฑ๑บน หรือในกรณีที่เป็นการครอบครองยาสูบหรือ
ไพํโดยชอบตามมาตรา ๑๖๕ หรือมาตรา ๑๗๓
(๒) มีไว๎ในครอบครองโดยไมํมีสิทธิโดยชอบด๎วยกฎหมายซึ่งสินค๎าที่ได๎รับยกเว๎นหรือได๎รับคืนภาษีแล๎ว
ตามหมวด ๑ สํวนที่ ๙
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Section 200. A person with excise burden who fails to conduct excise filing in order
to avoid or evade excise payment shall be liable to a term of imprisonment of not
exceeding six months or to a fine of not exceeding two hundred thousand Baht or to both.
Section 201. A competent official or excise official who discloses information related
to business of the person with excise burden as known to him from the performance of his
duties under this Act and such information shall normally not be disclosed by that person
shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding three years or to a fine of not
exceeding four hundred thousand Baht or to both, except where such disclosure shall be
made for the performance of his official duties or for the purpose of investigation or court
proceedings.
Section 202. Whoever gives false statement, answers or refers false witness or
evidence or submits false account or document in order to avoid or evade excise payment
shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding seven years and to a fine of not
exceeding one million and two hundred thousand Baht.
Section 203. Whoever:
(1) Has in possession unpaid or underpaid excise goods except:
(a) Where the industrialist having excise registered maintains the goods in the
factory or bonded warehouse, excluding the industrialist having the excise registered and
being granted license to manufacture liquor, tobacco and playing card;
(b) Where the industrialist having the excise registered and being granted the
license to manufacture liquor, tobacco and playing cards maintains the goods in the factory
or bonded warehouse, or where tobacco or playing card is possessed lawfully under
section 165 or section 173;
(2) Has in unlawful possession excise exempted or returned goods under Chapter 1
Part 9;
Shall be liable to a fine from two to ten times of the amount of excise to be paid or
underpaid but not lower than four hundred Baht.
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มาตรา ๒๐๔ ผู๎ใดกระทาการดังตํอไปนี้ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแตํห๎าเทําถึง
สิบห๎าเทําของคําภาษีที่จะต๎องเสียหรือที่เสียไมํครบถ๎วน แตํต๎องไมํต่ากวําแปดร๎อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ขายหรือมีไว๎เพื่อขายซึ่งสินค๎าที่เป็นสินค๎าที่มิได๎เสียภาษีหรือเสียภาษีไมํครบถ๎วน เว๎นแตํ
(ก) ในกรณีที่ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมที่ได๎จดทะเบียนสรรพสามิตมีไว๎ในโรงอุตสาหกรรมหรือใน
คลังสินค๎าทัณฑ๑บน ทั้งนี้ ไมํรวมถึงผู๎ประกอบอุตสาหกรรมที่ได๎จดทะเบียนสรรพสามิตและได๎รับใบอนุญาต
ผลิตสุรา ยาสูบ และไพํ
(ข) ในกรณีที่ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมที่ได๎จดทะเบียนสรรพสามิตและได๎รับใบอนุญาตผลิตสุรา
ยาสูบ และไพํ มีไว๎ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค๎าทัณฑ๑บน หรือในกรณีที่เป็นการขายหรือมีไว๎เพื่อขายซึ่ง
ไพํที่กรมสรรพสามิตผลิตขึ้น
(๒) ขายหรือมีไว๎เพื่อขายโดยไมํมีสิทธิโดยชอบด๎วยกฎหมายซึ่งสินค๎าที่ได๎รับยกเว๎นหรือได๎รับคืนภาษี
แล๎วตามหมวด ๑ สํวนที่ ๙
มาตรา ๒๐๕ ผู๎ได๎รับใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ หรือไพํซึ่งออกตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ กระทาการดังตํอไปนี้ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าพัน
บาท
(๑) ใช๎ใบอนุญาตไมํตรงกับสถานทีท่ รี่ ะบุไว๎ในใบอนุญาต
(๒) ไมํแสดงใบอนุญาตไว๎ในทีเ่ ปิดเผย
(๓) ไมํขอใบแทนใบอนุญาตจากผู๎มอี านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตํวนั ทีใ่ บอนุญาตสูญหาย
หรือชารุดในสาระสาคัญ
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Section 204. Whoever:
(1) Sell or has in possession for sale unpaid or underpaid excise goods except
(a) Where the industrialist having excise registered maintains the goods in the
factory or bonded warehouse, excluding the industrialist having the excise registered and
being granted license to manufacture liquor, tobacco and playing card;
(b) Where the industrialist having the excise registered and being granted the
license to manufacture liquor, tobacco and playing cards maintains the goods in the factory
or bonded warehouse, or where it is a sale or possession for sale of a playing card made by
the Excise Department;
(2) Unlawfully sell or has in unlawful possession for sale excise exempted or returned
goods under Chapter 1 Part 9;
Shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine
from five to fifteen times of the amount of excise to be paid or underpaid but not lower
than eight hundred Baht or to both.
Section 205. The licensee to manufacture or sell liquor, tobacco or playing card
under section 153, section 155, section 163, section 167, section 171 and section 176 who:
(1) Uses the license not in accordance with the facility specified in the license;
(2) Fails to exhibit the license at a place easily seen;
(3) Fails to apply for a substitution of the license from the person having the power to
issue the license within thirty days from the date the license is lost or substantially
damaged;
Shall be liable to a fine of not exceeding five thousand Baht.
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มาตรา ๒๐๖ ผู๎ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๒๐๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๒๐๔ (๑) หรือ (๒)
นอกจากจะได๎รับโทษตามที่บัญญัติไว๎แล๎ว ให๎มีหน๎าที่เสียภาษีสาหรับสินค๎านั้นให๎ครบถ๎วนอีกด๎วย ถ๎าผู๎นั้นไมํ
ยอมชาระภาษีภายในเวลาที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่กาหนด ให๎อธิบดีมีอานาจสั่งให๎นาสินค๎านั้นออกขายทอดตลาด
ได๎
เงินที่ได๎จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช๎คําเก็บรักษา คําใช๎จํายในการขายทอดตลาด
และคําภาษีตามลาดับแล๎ว ยังมีเงินเหลืออยูํอีกเทําใด ให๎แจ๎งให๎เจ๎าของสินค๎านั้นมารับคืน ถ๎าไมํมารับคืน
ภายในหนึ่งปีนับแตํวันแจ๎ง ให๎เงินนั้นตกเป็นของแผํนดิน
สิ น ค๎ า ด๎ อ ยคุ ณ ภาพ สิ น ค๎ า ปลอม หรื อ สิ น ค๎ า ที่ ไ มํ เ หมาะสมในการบริ โ ภค หรื อ สิ น ค๎ า ที่ มี ลั ก ษณะ
ตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง ให๎ ต กเป็ น ของกรมสรรพสามิ ต ทั้ ง นี้ ให๎ ทาลายสิ น ค๎ า นั้ น หรื อ จั ด การกั บ
สินค๎านั้นตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐๗ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช๎ ยานพาหนะ สินค๎าหรือวัตถุอื่นใดซึ่งบุคคลได๎ใช๎ในการกระทา
ความผิดหรือมีไว๎เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎ศาลมีอานาจสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต เว๎นแตํ
ทรัพย๑สินเหลํานี้เป็นทรัพย๑สินของผู๎อื่นซึ่งมิได๎รู๎เห็นด๎วยในการกระทาความผิด
สาหรับของกลางตํอไปนี้ ให๎ศาลสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต ไมํวําจะมีผู๎ถูกลงโทษตามคาพิพากษา
หรือไมํ
(๑) ยาเส๎น และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช๎ในการผลิต ในคดีกระทาผิดตามมาตรา ๑๖๓
(๒) สินค๎าในคดีกระทาผิดตามมาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔
(๓) สินค๎าในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๘๖
(๔) แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา
๑๘๙ ตลอดจนภาชนะที่บรรจุสิ่งของดังกลําว
(๕) ภาชนะ เครื่องกลั่นสาหรับผลิตสุรา ในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๙๓
(๖) ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๒๐๓ (๑) และ (๒) และมาตรา
๒๐๔ (๑) และ (๒) รวมทั้งหีบหํอ
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Section 206. Whoever commits an offence under section 203 (1) or (2) or section 204
(1) or (2) shall, other than the penalties specifically prescribed thereto, bear the duty to full
paid the excise of that goods. If that person fails to conduct excise payment within the
period as prescribed by the competent official, the Director-General shall have the power
to sell such goods by auction.
The remaining of the proceeds incurred by the sale by auction under paragraph one
shall, after deduction of maintenance and auction feeห as well as excise respectively, be
returned to the owner of such goods. If the owner thereof fails to collect that money
within one year as from the notification date, that money shall devolve on the State.
Under quality goods, forged goods or goods inappropriate to be consumed or goods
as prescribed by the Ministerial Regulation shall devolve on the Excise Department. Such
goods shall be destroyed or dealt with in accordance with the rules, procedures and
conditions prescribed by the Director-General.
Section 207. The Court shall have the power to render confiscation order to be
devolved on the Excise Department all equipment, utensils, vehicles, goods or other
materials used in the commission of an offence or being offence if possessed, except where
they are properties of any other innocent person.
The Court shall render confiscation order to be devolved on the Excise Department,
irrespective of the person to be liable of such offences according to the judgment, the
following goods:
(1) Rolling tobacco and equipment or machine used in its manufacture related to the
offense under section 163;
(2) Goods related to the offense under section 173 and section 174;
(3) Goods related to the offense subjecting to the penalties under section 186;
(4) Excise stamp or excise paid mark related to the offense subjecting to the penalties
under section 189 as well as containers thereof;
(5) Container or distributor of liquor related to the offense subjecting to the penalties
under section 193;
(6) Tobacco, cigarette related to the offense subjecting to the penalties under section
203 (1) and (2) and section 204 (1) and (2) including package thereof;
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๗) แมํพิมพ๑ไพํ ในการกระทาความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๙๘
ภายใต๎บังคับมาตรา ๒๐๖ สินค๎าที่มีไว๎เป็นความผิด และผู๎ต๎องหายินยอมให๎ทาการเปรียบเทียบคดี
อันเป็นเหตุให๎คดีอาญาเลิกกัน ให๎ตกเป็นของกรมสรรพสามิต และให๎ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๒ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๘ ในกรณีทผี่ กู๎ ระทาความผิดเป็นนิตบิ คุ คล ถ๎าการกระทาความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการ
สัง่ การหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู๎จดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้
หรือในกรณีทบี่ คุ คลดังกลําวมีหน๎าทีต่ อ๎ งสัง่ การหรือกระทาการและละเว๎นไมํสงั่ การหรือไมํกระทาการจนเป็นเหตุให๎
นิตบิ คุ คลนัน้ กระทาความผิด ผูน๎ นั้ ต๎องรับโทษตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว๎สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด๎วย
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๐๙ บรรดากฎหมาย กฎ และข๎อบังคับอื่น ๆ ที่กาหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยภาษีสรรพสามิต
กฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวําด๎วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวําด๎วย
การจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวําด๎วยสุรา กฎหมายวําด๎วยยาสูบ และกฎหมายวําด๎วยไพํ ที่ใช๎บังคับอยูํใน
วันกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ให๎ยังคงใช๎ได๎ตํอไปจนกวําการดาเนินการจัดเก็บภาษีนั้นจะเสร็จสิ้นไป
สินค๎าที่ได๎เสียภาษีไว๎แล๎วตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๓ แหํงพระราชบัญญัตินี้ ให๎ถือวําเงิน
ภาษีที่ได๎เสียไว๎แล๎วนั้นเป็นเงินภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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(7) Printing mold of playing card related to the offense subjecting to the penalties
under section 198.
Subject to section 206, if the alleged offender agrees to settle the crime resulting in
the settlement of the case, the goods that constitutes offense if possessed shall devolve
on the Excise Department. In this case, section 132 shall apply mutatis mutandis.
Section 208. In the case where the offender is a juristic person, if the commission of
an offence of that juristic person is ordered or directed by any director, manager or any
other person who is responsible for the operation of such juristic person, or if such person
omits to order or direct the juristic person where there is the duty to do so resulting in the
offense being committed by the juristic person, that person shall also be liable to the
penalty imposed for such offence.
Transitory Provision

Section 209. All the laws, rules and other regulations stated in the laws on excise,
laws on excise tariff, laws on excise allocation, laws on liquor tax allocation, laws on liquor,
laws on tobacco and laws on playing card that are in force before this Act comes into force
shall remains in force until the end of the tax collection.
For goods whose tax has been paid under the repealed laws under section 3 of this
Act, the tax paid is deemed to be the excise paid under this Act.
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มาตรา ๒๑๐ การยื่นคาคัดค๎านการประเมินภาษีและการยื่นอุทธรณ๑คาวินิจฉัย คาคัดค๎านที่ได๎ยื่นไว๎
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่อยูํระหวํางการพิจารณา ให๎ถือเป็นการยื่นอุทธรณ๑ตํอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ๑ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
กรณีที่มีการประเมินภาษีแล๎วและอยูํในระหวํางระยะเวลายื่นคาคัดค๎าน หรือกรณีที่มีคาวินิจฉัยคา
คัดค๎านแล๎วและอยูํในระหวํางระยะเวลายื่นอุทธรณ๑ หรือกรณีที่มีคาวินิจฉัยอุทธรณ๑ คาวินิจฉัยคาคัดค๎านแล๎ว
และอยูํในระหวํางระยะเวลาฟ้องคดีตํอศาล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให๎ผู๎มีหน๎าที่
เสียภาษีที่ได๎รับแจ๎งการประเมินหรือผู๎ได๎รับคาวินิจฉัยคาคัดค๎านยื่นอุทธรณ๑ตํอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ๑
ภายในสามสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ หรือให๎ผู๎ได๎รับคาวินิจฉัยอุทธรณ๑คาวินิจฉัยคาคัดค๎าน
ฟ้องคดีตํอศาลภายในสามสิบวันนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ แล๎วแตํกรณี
ให๎ถือวําการดาเนินการบังคับชาระภาษีค๎าง และการยึดหรืออายัดทรัพย๑สินใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ กํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
เป็นการดาเนินการบังคับชาระภาษีค๎าง และการยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้
การบังคับชาระภาษีค๎างตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให๎เป็นไปตามบทบัญญัติ
แหํงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑๑ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดอ๎างถึง
กฎหมายวําด๎วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวําด๎วยสุรา กฎหมายวํา
ด๎วยยาสูบ กฎหมายวําด๎วยไพํ กฎหมายวําด๎วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวําด๎วยการจัดสรร
เงิ น ภาษี สุ ร า ให๎ ถื อ วํ า บทกฎหมาย ระเบี ย บ ข๎ อ บั งคั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อมติ ค ณะรั ฐ มนตรี นั้ น อ๎ า งถึ ง
พระราชบัญญัตินี้
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Section 210. Objection to tax assessment and appeal to the ruling of the objection
made under the Excise Act B.E. 2527 (1984) that are still pending are deemed to be an
appeal to the Appeal Tribunal under this Act on the date this Act comes into force.
In the case the tax has already been assessed and is in the period of filing an
objection, or the case where ruling of the objection has been given and is in the period of
filing an appeal, or the case where ruling of the objection has been made and is in the
period of filing a case to the court under the Excise Act B.E. 2527 (1984), the person having
the duty to pay tax and whose tax assessment has been notified or the person who
receives the ruling of the objection shall file an appeal to the Appeal tribunal within thirty
days as from the date this Act comes into force, or the person who receives the appeal of
the ruling of the objection shall file the case to the court within thirty days as from the
date this Act comes into force as the case maybe.
The enforcement of outstanding tax and the seizure or attachment of any property
under the Excise Act B.E. 2527 (1984) and the Tobacco Act B.E. 2509 (1966) before this Act
comes into force are deemed to be the enforcement of outstanding excise and seizure or
attachment under this Act.
The enforcement of outstanding tax under the Excise Act B.E. 2527 shall be made in
accordance with the provisions of this Act.
Section 211. All the laws, rules, regulations, notifications, orders or any cabinet
resolutions that refer to laws on excise, laws on excise tariff, laws on liquor, laws on
tobacco, laws on playing card, laws on excise tax revenue allocation and the law on liquor
tax revenue allocation shall be the reference made by such laws, rules, regulations,
notifications, orders or any cabinet resolutions to this Act.
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มาตรา ๒๑๒ ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ออกให๎ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมและผู๎ประกอบกิจการสถาน
บริการ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ได๎ออกกํอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช๎บังคับ ให๎คง
ใช๎ได๎ตอํ ไปอีกหกเดือนนับแตํวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช๎บงั คับ
ให๎ ผู๎ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู๎ น าเข๎ า หรื อ ผู๎ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก าร ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น
สรรพสามิ ต ตํ อ สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ณ ส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ หํ ง ท๎ อ งที่ ที่ โ รงอุ ต สาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือสถานบริการนั้นตั้งอยูํ แล๎วแตํกรณี ภายในหกเดือนนับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ๑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในมาตรา ๓๓
มาตรา ๒๑๓ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัตไิ พํ พุทธศักราช ๒๔๘๖
กํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ให๎ยังคงใช๎ได๎ตํอไปจนกวําจะสิ้นอายุใบอนุญาต แตํในกรณีใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๑๔๔ ฉ (๑) แหํงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให๎คงใช๎ได๎ตํอไปอีกหก
เดือนนับแตํวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช๎บงั คับ
ให๎ผู๎ที่ต๎องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคาขอรับใบอนุญาต ภายในหกเดือนนับแตํ
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช๎บงั คับ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ๑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว๎สาหรับการยืน่ ขอใบอนุญาต
นัน้ ๆ

ผู๎รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา
นายกรัฐมนตรี
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Section 212. Excise registration certificate issued to the industrialist and service
provider under the Excise Act B.E. 2527 (1984) that is issued before this Act comes into
force shall continue to be valid for six months from the date this Act comes into force.
The industrialist, importer or service provider shall apply for an excise registration to
the Chief of Excise Area at the Excise Office in the area where the factory, work place or
service facility is located as the case maybe within six months from the date this Act comes
into force in accordance with the rules, procedures and conditions stated under section 33.
Section 213. The license issued under the Excise Act B.E.2527 (1984), Liquor Act B.E.
2493 (1950), Tobacco Act B.E. 2509 (1966) and Playing Card Act B.E. 2486 (1943) before this
Act comes into force shall continue to be valid until it expires. However, the license under
section 33 and section 144 g (1) under the Excise Act B.E. 2527 (1984) shall continue to be
valid for six months from the date this Act comes into force.
The person who has the duty to apply for a license under this Act shall apply for the
license within six months from the date this Act comes into force in accordance with the
rules, procedures and conditions stated for the application of such licenses.
Countersigned by:
General Prayut Chan-o-cha
Prime Minister
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อัตราค่าธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๘)
(๑๐)

(๑๑)
(๑๒)

(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)

ใบอนุญาตตั้งคลังสินค๎าทัณฑ๑บน
คําธรรมเนียมคลังสินค๎าทัณฑ๑บนรายปี
การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
การตํออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ใบอนุญาตนาเข๎าซึ่งเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
การควบคุมการผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ใบอนุญาตผลิตสุรา
ใบอนุญาตนาสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๒
ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ใบอนุญาตขายยาสูบ
ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๒
ประเภทที่ ๓
ใบอนุญาตซื้อใบยาแห๎ง
ใบอนุญาตนาใบยา ยาอัด หรือยาสูบ
เข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร
ใบอนุญาตผลิตไพํ
ใบอนุญาตขายไพํ
ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๒

ฉบับละ
ปีละ
ลักษณะจาเพาะละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๗,๕๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

ครั้งละ

๕,๐๐๐

เดือนละ

๗๕,๐๐๐

ฉบับละ
ครั้งละ

๓๐๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

ปีละ
ปีละ
ฉบับละ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

ปีละ
ปีละ
ปีละ
ฉบับละ
ครั้งละ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

ฉบับละ

๓๐๐,๐๐๐

ปีละ
ปีละ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
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Fee Rates Schedule
(1) License for establishment of a bonded
warehouse
(2) Annual fee for bonded warehouse
(3) Registration of an excise paid mark
(4) License to produce excise registration paid
mark
(5) Renewal of license to produce excise
registration paid mark
(6) License to import excise registration paid mark
(7) Supervision of the production of the license to
produce excise registration paid mark
(8) License to manufacture liquor

Each license

150,000 Baht

Each year
Each mark
Each license

15,000 Baht
7,500 Baht
150,000 Baht

Each license

150,000 Baht

Each time
Each month

5,000 Baht
75,000 Baht

Each license

300,000 Baht

(9) License to import liquor into the Kingdom
(10) License to sell liquor
Type 1
Type 2
(11) License to manufacture tobacco
(12) License to sell tobacco
Type 1
Type 2
Type 3
(13) License to purchase dried tobacco leaf
(14) License to import into or export from the
Kingdom tobacco leaf, tobacco snuff or
tobacco
(15) License to manufacture playing card
(16) License to sell playing card
Type 1
Type 2

Each time

25,000 Baht

Each year
Each year
Each license

100,000 Baht
50,000
300,000 Baht

Each year
Each year
Each year
Each license
Each time

100,000 Baht
50,000
100,000
30,000 Baht
25,000 Baht

Each license

300,000 Baht

Each year
Each year

100,000 Baht
50,000
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(๑๗) ใบอนุญาตนาไพํเข๎ามาใน

ครั้งละ

๒๕,๐๐๐ บาท

ราชอาณาจักร
(๑๘) ใบแทนใบอนุญาต
(๑๙) การโอนใบอนุญาต

ฉบับละ
ครั้งละ

๑,๐๐๐ บาท
กึ่งหนึ่งของคําธรรมเนียม

ครั้งละ

ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
หนึ่งในสี่ของคําธรรมเนียม

(๒๐) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว๎ใน
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
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(17) License to import playing card into the Kingdom Each time
25,000 Baht
(18) Substitution for a license
Each license
1,000 Baht
(19) Transfer of license
Each time Half of the fees of
such license
(20) Change of facility specified in the license
Each time One-fourth of the
fee of such
license
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บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทที่

รายการ

๐๑.๐๑

ตอนที่ ๑
สินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
“น้ามันและผลิตภัณฑ๑น้ามัน ”หมายความวํา
ผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได๎แกํ น้ามัน
เบนซิน น้ ามั น ก๏ า ด น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ
เครื่องบินไอพํน น้ามันดีเซล น้ามัน เชือ้ เพลิง
หนัก น้ ามันเตา และน้ ามันอื่น ๆ ที่คล๎ายกับ
น้ ามั น ที่ ไ ด๎ อ อกชื่ อ มาแล๎ ว น้ ามั น หลํ อ ลื่ น
ปิโตรเลียมปิตเู มน (แอสฟัลต๑) ปิโตรเลียมโค๎ก
ก๏ า ซปิ โ ตรเลี ย มชนิ ด ตํ า ง ๆ ก๏ า ซธรรมชาติ
เหลว ก๏ า ซธรรมชาติ สารละลายหรื อ โซล
เว๎นท๑ชนิดตําง ๆ สารพลอยได๎ และกากอื่น ๆ
ที่ได๎จากปิโตรเลียม และให๎หมายความรวมถึง
น้ ามั น อื่ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อื่ น ที่ มิ ไ ด๎ ผ ลิ ต จาก
ปิ โ ตรเลี ย มซึ่ ง ใช๎ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ ใช๎ ผ ลิ ต
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ ใช๎ แ ทนน้ ามั น หรื อ
ผลิตภัณฑ๑น้ามันที่ได๎ออกชื่อมาแล๎วข๎างต๎น
น้ามันเบนซิน และน้ามันที่คล๎ายกัน

๐๑.๐๒

แนพทา รี ฟ อร๑ เ มท ไพโรลายลิ ส ก๏ า ซโซลี น
และของเหลวที่คล๎ายกัน

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๕๐

๕๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

ลิตร เศษของลิตร
ให๎นับเป็นหนึ่ง
ลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให๎นับเป็นหนึ่ง
ลิตร

๒๐

๒๐
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Excise Tariff Rate Schedule

Categories

List of Particulars

01.01

Part 1
Oil and Petroleum Products
“Oil and Petroleum Products” mean
products made of petroleum, i.e.
benzene, kerosene, jet fuel, diesel,
heavy fraction petrol, furnace oil,
other oils with similar properties with
the above mentioned, lubricant oil,
petroleum bitumen (asphalt),
petroleum coke, any kind of
petroleum gas, natural liquid gas,
natural gas, any kind of solution or
solvent, derivative and other residue
from petroleum and including other
oil or other products which are not
derived from petroleum but capable
to be used as fuel or to produce fuel
or to be used in the same manner of
the above mentioned products.
Benzene and similar oil

01.02

Naphtha, reformate, pyrolysis gasoline
and similar liquid

Percentage
Per Value

50

50

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Liter, Fraction of
one liter shall be
calculated as one
liter
Liter, Fraction of
one liter shall be
calculated as one
liter

20

20
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ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๐๑.๐๓

น้ ามั น ก๏ า ดและน้ ามั น ที่ จุ ด ให๎ แ สงสวํ า งที่
คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๐๔

น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องบินไอพํน

๕๐

๐๑.๐๕

น้ามันดีเซล และน้ามันอื่น ๆ ที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๐๖

ก๏าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)
และก๏าซเหลวที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๐๗

ก๏าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)
ก๏าซโพรเพนเหลวและก๏าซที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๐๘

ก๏าซมีเทนเหลว ก๏าซอีเทนเหลว ก๏าซบิวเทน
เหลว ไอโซเมอร๑ของบิวเทนในสภาพเหลว
และก๏าซหรือของเหลวที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๐๙

เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว
ไอโซเมอร๑ของบิวทินลีนในสภาพเหลว
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล๎ายกัน

๕๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

ลิตร เศษของลิตร
ให๎นับเป็นหนึ่ง
ลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให๎นับเป็นหนึ่ง
ลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให๎นับเป็นหนึ่ง
ลิตร
ลิตร เศษของลิตร
ให๎นับเป็นหนึ่ง
ลิตร
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให๎
นับเป็นหนึง่
กิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให๎
นับเป็นหนึง่
กิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให๎
นับเป็นหนึง่
กิโลกรัม

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐
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Percentage
Per Value

Categories

List of Particulars

01.03

Kerosene and oil that can be lighted
in similar manner

50

01.04

Jet fuel

50

01.05

Diesel and similar oil

50

01.06

Natural liquid gas (N.G.L.) and similar
liquid gas

50

01.07

Liquid petroleum gas (L.P.G.), liquid
propane gas and similar gas

50

01.08

Liquid methane gas, liquid ethane
gas, liquid butane gas, isomer of butane in liquid form and similar gas or
liquid
Liquid ethylene, liquid propylene,
liquid butylene, isomer of butylene in
liquid form, liquid butadiene and
similar liquid

50

01.09

50

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Liter, Fraction of
one liter shall be
calculated as one
liter
Liter, Fraction of
one liter shall be
calculated as one
liter
Liter, Fraction of
one liter shall be
calculated as one
liter
Liter, Fraction of
one liter shall be
calculated as one
liter
Kilogram, Fraction
of one kilogram
shall be calculated
as one kilogram
Kilogram, Fraction
of one kilogram
shall be calculated
as one kilogram
Kilogram, Fraction
of one kilogram
shall be calculated
as one kilogram

20

20

20

20

20

20

20
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ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๐๑.๑๐

ก๏าซมีเทน ก๏าซอีเทน ก๏าซโพรเพน ก๏าซบิ
วเทน ไอโซเมอร๑ของบิวเทนในสภาพเป็นก๏าซ
และก๏าซที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๑๑

เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร๑ของบิว
ทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๏าซ และก๏าซ
ที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๑๒

น้ามันเตาและน้ามันที่คล๎ายกัน

๕๐

๐๑.๑๓

ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช๎เป็น
เชื้อเพลิง

๕๐

๐๑.๑๔

สารละลายประเภทไฮโดรคาร๑บอน
(Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มี
คุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๕๐

๐๑.๙๐

๕๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให๎
นับเป็นหนึง่
กิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให๎
นับเป็นหนึง่
กิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐
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Categories

List of Particulars

Percentage
Per Value

01.10

Methane gas, ethane gas, propane
gas, butane gas, isomer of butane in
gas form and similar gas

50

01.11

Ethylene, propylene, butylene,
isomer of butylene, butadiene in gas
form and similar gas

50

01.12

Furnace oil and similar oil

50

01.13

Bitumen mixture product used as fuel

50

01.14

Hydrocarbon solvent with the
properties prescribed by
the Director-General
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation

50

01.90

50

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Kilogram, Fraction
of one kilogram
shall be calculated
as one kilogram
Kilogram, Fraction
of one kilogram
shall be calculated
as one kilogram
Liter or kilogram as
prescribed by the
Minister
Liter or kilogram as
prescribed by the
Minister
Liter or kilogram as
prescribed by the
Minister
Liter or kilogram as
prescribed by the
Minister

20

20

20

20

20

20
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ประเภทที่

รายการ
ตอนที่ ๒
สินค้าเครื่องดืม่
“เครื่องดื่ม” หมายความวํา
(๑) สิ่งซึ่งตามปกติใช๎เป็นเครื่องดื่มได๎
โดยไมํต๎องเจือปน ซึ่งไมํมแี อลกอฮอล๑หรือมี
แอลกอฮอล๑โดยปริมาตรไมํเกินร๎อยละ ๐.๕
อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว๎ แตํไมํรวมถึง
(ก) น้าหรือน้าแรํตามธรรมชาติ
(ข) น้ากลัน่ หรือน้ากรองสาหรับดืม่ โดยไมํ
ปรุงแตํง
(ค) เครื่องดื่มซึ่งผูผ๎ ลิตได๎ผลิตขึ้นเพื่อขาย
ปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได๎มกี า๏ ซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑อยูํด๎วย ทั้งมิได๎สงวน
คุณภาพด๎วยเครื่องเคมี
(ง) น้านมจืด น้านมอื่น ๆ ไมํวําจะปรุงแตํง
หรือไมํ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว๎ใน
กฎหมายวําด๎วยอาหาร
(จ) เครือ่ งดืม่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นเกล็ดน้าแข็ง
(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
(๒) หัวเชื้อเข๎มข๎นเฉพาะที่ใช๎กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร๎อมดื่มเพื่อขายให๎กับผู๎บริโภค ณ
จุดขายปลีก
(๓) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ๑เสริม
อาหาร ตามกฎหมายวําด๎วยอาหารทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศกาหนด

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Categories

List of Particulars
Part 2
Beverages
“Beverage” means:
(1) any liquid normally used alone for
drinking without or with alcohol for
less than 0.5 percent per volume and
contained in sealed container, but
not including:
(a) natural or mineral water;
(b) distilled or filtered water for
drinking without mixing with additives;
(c) non-carbonated beverage
produced by the manufacturer for his
retail sale without being preserved by
chemicals;
(d) non-flavored milk and other
milk whether being flavored or not, in
accordance with the standard
specified under the laws on food;
(e) ice-flaked beverage;
(f) other beverage prescribed by
the Minister;
(2) concentrated leavening which is
used with a machine to manufacture
instant beverage to be sold to
consumers at retail site;
(3) liquid diet or dietary supplement
under the laws on food as prescribed
by the Minister.

Percentage
Per Value

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht
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อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๐๒.๐๑

น้าแรํเทียม น้าโซดาและน้าอัดลม ที่ไมํเติม
น้าตาล หรือสารทีท่ าให๎หวานอืน่ ๆ และไมํ
ปรุงกลิน่ รส
น้าแรํ และน้าอัดลม ที่เติมน้าตาลหรือสารที่
ทาให๎หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและ
เครื่องดื่มอื่น ๆ แตํไมํรวมถึงน้าผลไม๎หรือน้า
พืชผัก ตามประเภทที่ ๐๒.๐๓
น้าผลไม๎ (รวมถึงเกรปมัสต๑) และน้าพืชผักที่
ไมํได๎หมัก และไมํเติมสุรา ไมํวําจะเติมน้าตาล
หรือสารทาให๎หวานอื่น ๆ หรือไมํก็ตาม
หัวเชื้อเข๎มข๎นเฉพาะที่ใช๎กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร๎อมดื่มเพื่อขายให๎กับผู๎บริโภค ณ
จุดขายปลีก
อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร
ตามกฎหมายวําด๎วยอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๓๐

ลิตร

๒๐

๓๐

ลิตร

๒๐

๓๐

ลิตร

๒๐

๓๐

ลิตร

๑๐๐

๓๐

ลิตร

๒๐

๓๐

ลิตร

๒๐

๐๒.๐๒

๐๒.๐๓

๐๒.๐๔

๐๒.๐๕

๐๒.๙๐
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Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Categories

List of Particulars

Percentage
Per Value

02.01

Artificial mineral water, soda and soft
drink without sugar or other
sweetening agents and without
additives
Mineral water and soft drink
containing sugar or sweetening agents
or additives and other beverages but
not including fruit or vegetable juice
under category 02.03
Non-fermented and non-alcoholic
fruit juice (including grape must) and
vegetable juice, regardless of whether
sugar or other sweetening agent is
added or not
Concentrated leavening used with a
machine to manufacture instant
beverage to be sold to consumers at
retail site
Liquid diet or dietary supplement under the laws on food as prescribed by
the Minister
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation

30

Liter

20

30

Liter

20

30

Liter

20

30

Liter

100

30

Liter

20

30

Liter

20

02.02

02.03

02.04

02.05

02.90
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ประเภทที่

รายการ

๐๓.๙๐

ตอนที่ ๓
สินค้าเครื่องไฟฟ้า
“เครื่องไฟฟ้า” หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ซึ่ง
ใช๎พลังงานไฟฟ้า และให๎รวมถึงสิ่งที่ใช๎
ประกอบกับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด๎วย
โคมไฟฟ้าและโคมระย๎า สาหรับติดเพดาน
หรือผนังแตํไมํรวมถึงที่ใช๎สาหรับให๎แสงสวําง
กลางแจ๎งหรือถนนหลวง
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๐๔.๐๑

ตอนที่ ๔
สินค้าแบตเตอรี่
“แบตเตอรี”่ หมายความวํา เซลล๑หรือหมูํ
เซลล๑ไฟฟ้าซึ่งตํอกันอยูํอยํางอนุกรมหรือ
อยํางขนานหรือทั้ง ๒ อยําง และสามารถเก็บ
พลังงานและให๎พลังงานไฟฟ้าได๎
แบตเตอรี่

๐๓.๐๑

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๓๐

๓๐

๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Categories

03.01

03.90

04.01

List of Particulars
Part 3
Electronic Appliances
“Electronic Appliance” means
a product that use electric power to
function as well as other things that
are used with, or related to
electricity.
Electronic lamp and chandelier for
mounted on ceilings or walls but not
including those for providing light
outdoor or public road
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation
Part 4
Batteries
“Battery” means an electrical cell or
a set of electrical cells connected in
series or parallel circuit or both and
capable of storing or generating
electric power.
Battery

Percentage
Per Value

30

30

30

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht
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ประเภทที่

๐๕.๐๑
๐๕.๙๐

รายการ
ตอนที่ ๕
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
“แก๎วและเครือ่ งแก๎ว” หมายความวํา สิ่งของ
และเครื่องใช๎ทที่ าด๎วยแก๎ว ได๎แกํ แก๎ว เลด
คริสตัล และแก๎วคริสตัลอื่น ๆ
แก๎วเลดคริสตัล และแก๎วคริสตัลอื่น ๆ
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตอนที่ ๖
สินค้ารถยนต์
“รถยนต๑” หมายความวํา รถทีม่ ลี อ๎ ตัง้ แตํ
สามล๎อและเดินด๎วยกาลังเครือ่ งยนต๑ กาลังไฟฟ้า
หรือพลังงานอืน่ แตํไมํรวมรถทีเ่ ดินบนราง
รถจักรยานยนต๑มีพํวงข๎างไมํเกินหนึ่งล๎อ
รถจักรยานยนต๑ตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต๑
และรถยนต๑ที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
“รถยนต๑นั่ง” หมายความวํา รถเก๐งหรือรถยนต๑ที่
ออกแบบสาหรับเพื่อใช๎สาหรับนั่งเป็นปกติวิสัย
และให๎หมายความรวมถึงรถยนต๑ในลักษณะ
ทานองเดียวกัน เชํน รถยนต๑ที่มีหลังคาติดตํอ
เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด๎านข๎างและ
หรือด๎านหลังคนขับมีประตูหรือหน๎าตํางและมีที่
นั่ง ทั้งนี้ ไมํวําจะมีที่นั่งเทําใด
“รถยนต๑โดยสาร” หมายความวํา รถตู๎หรือ
รถยนต๑ที่ออกแบบเพื่อใช๎ขนสํงคนโดยสาร
จานวนมาก รวมทั้งรถยนต๑ในลักษณะทานอง
เดียวกัน
“รถยนต๑กระบะ” หมายความวํา รถยนต๑ทมี่ ี
ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโลํงจนถึงท๎าย
รถ โดยไมํมีหลังคา

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๓๐
๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Categories

List of Particulars

05.01
05.90

Part 5
Glasse and Glassware
“Glass and Glassware” mean an article and utensil made
of glass, i.e. glass, lead crystal and other crystal glass.
Lead crystal glass and other crystal glass
Others as prescribed by the Ministerial Regulation
Part 6
Automobiles
“Automobile” means a vehicle with at least three
wheels and runs by engine, electric power or other
energy, but not including railed vehicle, motorcycle with
no not exceeding one-wheeled side car, motorcycle
under the laws on automobile and automobiles
prescribed by the Minister.
“Passenger car” means a car or automobile designed for
normal use as a passenger car, including other
automobiles with similar nature, e.g. car with
permanently attached roof, having doors or windows at
the side and/or the rear of the driver seat and equipped
with seat regardless of the number of seat.
“Transport car” means a van or an automobile designed
for transportation of a large number of passengers,
including other automobiles with similar nature.
"Pick-up truck” means a car or automobile with opened
loading bed at the rear.

Excise Rates
Percentage
Per Volume
Per Value
Unit
Per Unit
-Baht

30
30
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ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๐๖.๐๑
๐๖.๐๒

รถยนต๑นั่ง
รถยนต๑โดยสารที่มีที่นั่งไมํเกิน ๑๐ คน

๘๐
๘๐

๐๖.๐๓

๔๐

๐๖.๙๐

รถยนต๑กระบะที่ออกแบบสาหรับให๎มีน้าหนัก
รถรวมน้าหนักบรรทุกไมํเกิน ๔,๐๐๐
กิโลกรัม
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๐๗.๐๑

ตอนที่ ๗
สินค้ารถจักรยานยนต์
“รถจักรยานยนต๑” หมายความวํา รถที่มลี ๎อ
ไมํเกินสองล๎อ ถ๎ามีพํวงข๎างมีล๎อเพิ่มอีกไมํเกิน
หนึ่งล๎อ เดินด๎วยกาลังเครื่องยนต๑หรือ
กาลังไฟฟ้า และให๎หมายความรวมถึง
รถจักรยานยนต๑ตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต๑
รถจักรยานยนต๑

๐๘.๐๑

ตอนที่ ๘
สินค้าเรือ
“เรือ” หมายความวํา ยานพาหนะทางน้า
ทุกชนิด
เรือยอชต๑ และยานพาหนะทางน้าที่ใช๎เพื่อ
ความสาราญ

๘๐

๓๐

๕๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Excise Rates
Categories

List of Particulars

Percentage
Per Value

06.01

Passenger car

80

06.02

Transport car with seats for not
exceeding 10 person

80

06.03

Pick-up truck designed to have the
total weight including payload of not
exceeding 4,000 kilograms

40

06.90

Others as prescribed by
the Ministerial Regulation

80

07.01

08.01

Part 7
Motorcycles
“Motorcycle” means a vehicle with
not exceeding two wheels or if there
is a sidecar attached, not exceeding
one wheel is added. Such vehicle
may run by an engine or electric
power. Motorcycle also includes
motorcycle under the laws on
automobile.
Motorcycle
Part 8
Boats
“Boat” means all types of water
vehicles.
Yacht and water vehicle used for
recreational activities

30

50

Per Volume
Unit

Per Unit
-Baht
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ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๐๘.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๓๐

๐๙.๐๑
๐๙.๙๐

ตอนที่ ๙
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและ
เครื่องส้าอาง
“ผลิตภัณฑ๑เครื่องหอม” หมายความวํา
น้าหอม หัวน้าหอม น้ามันหอม และสิ่งที่ทา
ให๎มีกลิ่นหอมตําง ๆ แตํไมํรวมถึง
(๑) หัวน้าหอมทีใ่ ช๎ได๎เฉพาะในการผลิตสินค๎า
และ
(๒) สินค๎าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“เครื่องสาอาง” หมายความวํา
ผลิตภัณฑ๑สิ่งปรุงแตํงเพื่อใช๎บนผิวหนัง หรือ
สํวนใดสํวนหนึง่ ของรํางกายมนุษย๑ สาหรับทา
ความสะอาด ป้องกัน แตํงเสริมให๎เกิดความ
งาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยถู ทา
พํน หรือโรย เป็นต๎น
แตํไมํรวมถึง
(๑) เภสัชผลิตภัณฑ๑ และ
(๒) สินค๎าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
น้าหอม หัวน้าหอม และน้ามันหอม
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๐
๒๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Categories

08.90

09.01
09.90

List of Particulars
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation
Part 9
Perfumery and Cosmetics
“Perfumery” means perfume,
perfume oil, essential oil and other
things that disperse fragrance, but not
including:
(1) perfume oil that can be used only
in production of goods; and
(2) goods prescribed by the Minister.
“Cosmetic” means mixed product to
be applied on human skin or any part
of human body for cleansing,
protecting, beautifying or changing
the appearance by means of rubbing,
smearing, spraying or sprinkling, but
not including:
(1) medical products; and
(2) goods prescribed by the Minister.
Perfume, perfume oil and essential
oil
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation

Percentage
Per Value

30

20
20

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht
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ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

ประเภทที่

รายการ

๑๐.๐๑

ตอนที่ ๑๐
สินค้าพรมและสิ่งทอปูพืนอืน่ ๆ
“พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ” หมายความวํา
เครื่องลาดที่ทาจากวัสดุตําง ๆ และผลิตภัณฑ๑
สิ่งทอเป็นผืนทีม่ ีวัตถุทอตั้งแตํหนึ่งชั้นขึ้นไป
เพื่อประโยชน๑ในการใช๎งานดังเชํนเครื่องปู
ลาดและสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให๎หมายความ
รวมถึงของทีม่ ลี กั ษณะเป็นพรมและสิง่ ทอปูพนื้
แตํมเี จตนาใช๎เพือ่ วัตถุประสงค๑อนื่
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

๓๐

๑๑.๐๑

ตอนที่ ๑๑
สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต
“หินอํอน” หมายความวํา หินซึ่งแปรสภาพ
จากหินปูน ที่มีแคลเซียมคาร๑บอเนตเป็น
องค๑ประกอบหลัก ไมํวําจะอยูํในรูปแบบหรือ
ลักษณะใด ซึ่งสามารถนาไปขึ้นรูป ตัด หรือ
แกะสลักเป็นรูปรํางหรือลวดลายได๎
“หินแกรนิต” หมายความวํา หินอัคนี
ชนิดหนึ่ง ประกอบด๎วยแรํควอรตซ๑และ
เฟลด๑สปาร๑เป็นสํวนใหญํ ไมํวําจะอยูํใน
รูปแบบและลักษณะใดซึ่งกรดไมํกัด แข็งและ
ทนทาน สามารถนาไปใช๎งานกํอสร๎างและ
ประดับตกแตํง
หินอํอนและหินแกรนิต

๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Categories

10.01

11.01

List of Particulars
Part 10
Carpets and Other Floor Covering
Textiles
“Carpets and Other Floor Covering
Textiles” means matting made of
various materials and textile products
composing of at least one layer of
textile which are used to cover floor,
including the aforesaid materials and
products with similar nature but are
used for other purposes.
Carpet and other floor covering
textiles
Part 11
Marble and Granite Products
“Marble” means a rock which is a
metamorphic form of limestone
composing mainly of calcium
carbonate, regardless of what form it
takes and capable of being shaped, cut
or carved into any design or pattern.
“Granite” means a kind of igneous rock
in any form composing mainly of
quartz and feldspar and is resistant to
acid, strong and durable and capable
of being used for construction and
decoration.
Marble and granite

Percentage
Per Value

30

30

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht
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ประเภทที่

๑๒.๐๑
๑๒.๙๐

รายการ
ตอนที่ ๑๒
สินค้าสารท้าลายชันบรรยากาศ
“สารทาลายชัน้ บรรยากาศ” หมายความวํา
สารเคมีสังเคราะห๑ประเภทไฮโดรคาร๑บอนที่มี
คลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็น
องค๑ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ด
ไฮโดรคาร๑บอน เมื่อมีการสะสมในชั้น
บรรยากาศจะทาให๎โมเลกุลของโอโซน
ถูกทาลาย
สารทาลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ๑
ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร๑บอน
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

๓๐
๓๐

ตอนที่ ๑๓
สินค้าสุรา
๑๓.๐๑

(๑) สุราแชํ
(ก) ชนิดเบียร๑

๓๐

ตํอปริมาณหนึ่ง
ลิตรแหํง
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์ ซึ่ง
ชันสูตรด๎วย
เครื่องวัดของกรม
สรรพสามิตหรือที่
กรมสรรพสามิต
รับรอง

๓,๐๐๐
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Categories

12.01
12.90

13.01

List of Particulars
Part 12
Ozone Depleting Substances
“Ozone Depleting Substance” means
any hydrocarbon synthetic substance
composing of chlorine, fluorine or
bromine or halogenated carbon,
which if accumulated in
the atmosphere would destroy the
ozone molecules.
Halogenated hydrocarbon derivatives
type of ozone depleting substance
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation
Part 13
Liquor
(1) Fermented liquor
(a) Beer

Percentage
Per Value

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

30
30

30

Per liter of pure
alcohol proved by
measurement meter of or certified
by the Excise Department

3,000
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ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

(ข) ชนิดไวน๑และสปาร๑กลิ้งไวน๑ที่ทาจากองุํน

๓๐

(ค) ชนิดสุราแชํผลไม๎ที่มีสํวนผสมขององุํน
หรือไวน๑องุํน

๓๐

(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค)

๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

ตํอปริมาณหนึ่ง
ลิตรแหํง
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์ ซึ่ง
ชันสูตรด๎วย
เครื่องวัดของกรม
สรรพสามิตหรือที่
กรมสรรพสามิต
รับรอง
ตํอปริมาณหนึ่ง
ลิตรแหํง
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์ ซึ่ง
ชันสูตรด๎วย
เครื่องวัดของกรม
สรรพสามิตหรือที่
กรมสรรพสามิต
รับรอง
ตํอปริมาณหนึ่ง
ลิตรแหํง
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์ ซึ่ง
ชันสูตรด๎วย
เครื่องวัดของกรม
สรรพสามิตหรือที่
กรมสรรพสามิต
รับรอง

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๑,๐๐๐

EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) | 169

Categories

List of Particulars

Percentage
Per Value

(b) Wine and sparkling wine made
from grapes

30

(c) Fermented fruit liquor with
grapes or grape wine as component

30

(d) Other types not (a), (b) and (c)

30

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Per liter of pure
alcohol proved by
measurement meter of or certified
by the Excise Department
Per liter of pure
alcohol proved by
measurement meter of or certified
by the Excise Department
Per liter of pure
alcohol proved by
measurement meter of or certified
by the Excise Department

3,000

3,000

1,000
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ประเภทที่
๑๓.๐๒

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

(๒) สุรากลั่น
(ก) ชนิดสุราขาว

๓๐

(ข) ชนิดอื่นๆ นอกจาก (ก)

๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

ตํอปริมาณหนึ่ง
ลิตรแหํง
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์ ซึ่ง
ชันสูตรด๎วย
เครื่องวัดของกรม
สรรพสามิตหรือที่
กรมสรรพสามิต
รับรอง
ตํอปริมาณหนึ่ง
ลิตรแหํง
แอลกอฮอล๑
บริสุทธิ์ ซึ่ง
ชันสูตรด๎วย
เครื่องวัดของกรม
สรรพสามิตหรือที่
กรมสรรพสามิต
รับรอง

๑,๐๐๐

ตํอปริมาณหนึ่ง
ชิ้น หนึ่งอัน หรือ
หนึ่งกรัม เศษของ
หนึ่งกรัมให๎
นับเป็นหนึง่ กรัม
และหรือตํอ
ปริมาณหนึ่งมวน

๕

๑,๐๐๐

ตอนที่.๑๔
สินค้ายาสูบ
๑๔.๐๑

ยาสูบ

๙๐
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Categories

13.02

List of Particulars
(2) Distilled liquor
(a) White wine

(b) Other types not (a)

Percentage
Per Value

30

30

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Per liter of pure
alcohol proved by
measurement meter of or certified
by the Excise Department
Per liter of pure
alcohol proved by
measurement meter of or certified
by the Excise Department

1,000

Per one piece or
one gram, Fragment of one gram
shall be calculated
as one gram and/or
per roll

5

1,000

Part 14
Tobacco
14.01

Tobacco

90
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ประเภทที่

รายการ

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

ตอนที่ ๑๕
สินค้าไพ่
๑๕.๐๑

๑๖.๙๐

๑๗.๐๑

ไพํ
ตอนที่ ๑๖
สินค้าอื่น ๆ
สินค๎าอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๑๕
ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ตอนที่ ๑๗
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
“กิจการบันเทิงหรือหยํอนใจ” หมายความวํา
การประกอบกิจการในด๎านบันเทิงหรือหยํอน
ใจตําง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได๎เป็น
ธุรกิจ เชํน สถานมหรสพ สถานที่ฉาย
ภาพยนตร๑ ไนต๑คลับ คาบาร๑เรต๑ ดิสโกเธค คา
ราโอเกะ ค็อกเทลเลาจน๑ สถานอาบน้าหรือ
อบตัว และนวด เป็นต๎น
ไนต๑คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร๑ ค็อกเทลเลาจน๑
โดยให๎หมายรวมถึงสถานที่ที่จาหนํายอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ โดยจัดให๎มีการ
แสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิง ซึ่งปิดทาการหลังเวลา ๒๔.๐๐
นาฬิกา

๖๐

หนึ่งร๎อยใบ

๕๐๐

๕๐

ตามหนํวย ตาม
น้าหนักสุทธิ หรือ
ตามปริมาณสุทธิ

๑,๐๐๐

๓๐

ตารางเมตร

๓,๐๐๐
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Categories

List of Particulars

Percentage
Per Value

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Part 15
Playing Card
15.01

Playing card

60

One hundred cards

500

16.90

Part 16
Other Products
Other products excluding Part 1 to
Part 15 as prescribed by the Royal
Decree

50

Unit, net weight or
net volume

1,000

30

Square meter

3,000

17.01

Part 17
Entertainment or Recreation Business
“Entertainment or Recreation
Business” means a business which
provides entertainment or recreation
service in service facility for
commercial purposes, e.g.
entertainment place, cinema, night
club, cabaret, discotheque, karaoke,
cocktail lounge, bathing, sauna or
massage, etc.
Nightclub, discotheque, pub, bar,
cocktail lounge including places that
provide food and alcoholic beverages
and arrange for music show or other
shows for entertainment and close
after 24.00 a.m.
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ประเภทที่

๑๗.๐๒
๑๗.๙๐

รายการ

สถานอาบน้าหรืออบตัว และนวด
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๓๐
๓๐

ตอนที่ ๑๘
กิจการเสี่ยงโชค
“กิจการเสี่ยงโชค” หมายความวํา
การประกอบกิจการในด๎านการจัดให๎มีการ
เสี่ยงโชคหรือแสวงโชคโดยวิธีการใด ๆ
เพื่อให๎ได๎รับเงิน รางวัลหรือประโยชน๑อยําง
อื่น
๑๘.๐๑
๑๘.๐๒
๑๘.๙๐

สนามแขํงม๎า
การออกสลากกินแบํง
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๓๐
๓๐
๓๐

๑๙.๐๑

ตอนที่ ๑๙
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
“กิจการทีม่ ีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม”
หมายความวํา การประกอบกิจการที่มี
ผลกระทบตํอดุลยภาพของสิ่งแวดล๎อมเพื่อหา
รายได๎เป็นธุรกิจ เชํน สนามกอล๑ฟ เป็นต๎น
สนามกอล๑ฟ

๕๐

๑๙.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท

รอบ

๑,๐๐๐
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Categories

17.02
17.90

18.01
18.02
18.90

19.01
19.90

List of Particulars
Bathing, sauna and massage facility
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation
Part 18
Gambling Business
“Gambling Business” means a business in arranging for gambling or
prospecting in any manner for money,
prize or other benefits.
Horse racing track
Lottery
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation
Part 19
Environmental Impact Business
“Environmental Impact Business”
means an operation of a business
that affects the existing
environmental equilibrium for
commercial purposes such as golf
course, etc.
Golf course
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation

Percentage
Per Value

30
30

30
30
30

50
30

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht

Per time

1,000
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ประเภทที่

รายการ

๒๐.๐๑
๒๐.๙๐

ตอนที่ ๒๐
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
“กิจการทีไ่ ด๎รับอนุญาตหรือสัมปทาน
จากรัฐ”หมายความวํา การประกอบกิจการ
ใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการให๎บริการแกํ
ประชาชนทั่วไป โดยได๎รับอนุญาตหรือ
สัมปทานจากรัฐให๎ดาเนินกิจการได๎
กิจการโทรคมนาคม
อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๑.๙๐

ตอนที่ ๒๑
บริการอื่น ๆ
บริการอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๑๗ ถึงตอนที่
๒๐ ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ

๓๐
๓๐

๓๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละบาท
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Categories

20.01
20.90

21.90

List of Particulars
Part 20
Business under Permission or
Concession of the State
“Business under Permission or
Concession from the State” means a
business that provides service to the
public under permission or
concession from the State.
Telecommunication business
Others as prescribed by
the Ministerial Regulation
Part 21
Other Services
Other services excluding Part 17 to
Part 20 as prescribed by the Royal
Decree.

Percentage
Per Value

30
30

30

Excise Rates
Per Volume
Unit
Per Unit
-Baht
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวําด๎วยภาษีสรรพสามิต
กฎหมายวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายวําด๎วยสุรา กฎหมายวําด๎วยยาสูบ กฎหมายวําด๎วยไพํ
กฎหมายวําด๎วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวําด๎วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช๎บังคับมาเป็น
ระยะเวลานานแล๎ว บทบัญญัติในบางสํวนจึงไมํสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ การกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไว๎ในกฎหมายหลายฉบับ ทาให๎เกิดความไมํสะดวก
ในการใช๎ทั้งแกํประชาชนผู๎มีหน๎าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและสํวนราชการผู๎ปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงกฎหมาย
วําด๎วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให๎การบังคับใช๎กฎหมายเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต๎องตรา
พระราชบัญญัติน้ี
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Remarks: - The reasons for the promulgation of this Act are as follows: whereas the laws on
excise, the laws on excise tariff, the laws on liquor, the laws on tobacco, the laws on
playing card, the laws on excise allocation, and the law on liquor tax allocation have been
in force for a long period of time, many provisions are incompatible with current economic
and social conditions. In addition, the separation thereof in many legislations cause
inconvenience both for the people to act incompliance therewith and for the enforcement
of the related government agencies. It is thus necessary to amend the laws on excise as a
whole so as to enhance the efficiency of law enforcement. It is therefore necessary to
enact this Act.

