
พระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

ละนอง แก้วศรีช่วง



ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560
พระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

รัชการที ่10 ทรงลงพระปรมาภไิธย เม่ือวนัที ่18 มนีาคม 2560 โดยให้มผีล

บังคบัใช้เม่ือพ้น 180 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดย

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวนัที ่20 มนีาคม 2560 ดงัน้ันจงึมผีล

บังคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่16 กนัยายน 2560

พระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560 เป็นการรวมกฎหมาย

สรรพสามติทั้ง 7 ฉบับ เข้าไว้ด้วยกนั  โดยยดึโครงสร้างของพระราชบัญญตัิ

ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527 เป็นหลกั



คาํจาํกดัความตาม มาตรา 4

“ผลติ”  หมายความวา่ ทาํ ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพ
สินคา้ หรือทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหมี้ข้ึนซ่ึงสินคา้ไม่วา่ดว้ยวธีิการใด ๆ แต่
มิใหห้มายความรวมถึง

(1) การประดษิฐ์ค้นคว้าทีม่ไิด้ทาํขึน้เพ่ือขาย

(2) การผลติยาสูบจาํนวนไม่เกนิห้าร้อยกรัมหรือมียาสูบประเภทยาเส้น 

จาํนวนไม่เกนิหน่ึงกโิลกรัมเพ่ือบริโภคเอง 

(3) การเปลีย่นแปลงสุราโดยนาํนํ้าสุราอ่ืนใด หรือนํ้า หรือของเหลว 

หรือวตัถุอ่ืนใดเจือปนลงในสุราเพ่ือบริโภคเอง หรือในกรณีท่ีมีผู้ซ้ือ

ร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงเพื่อด่ืมในขณะนั้น

(4) การดดัแปลงโดยผูด้ดัแปลงท่ีมิไดป้ระกอบกิจการเป็นธุรกิจ



คาํจาํกดัความตาม มาตรา 4

“ดดัแปลง” หมายความวา่ การกระทาํใดๆ ต่อรถยนต์กระบะหรือส่ิง

ใดๆ ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นรถยนตน์ัง่ หรือเป็นรถยนต์

โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคน โดยผูก้ระทาํมิใช่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม

“ผู้ดดัแปลง” ใหห้มายความรวมถึงผู้ทีว่่าจ้าง หรือจดัใหผู้อ่ื้นทาํการ

ดดัแปลงดว้ย 

(ความรับผดิในอนัทีจ่ะต้องเสียภาษสํีาหรับรถยนต์ดดัแปลง ให้

เกดิขึน้เม่ือการดดัแปลงส้ินสุดลง ให้ผู้ดดัแปลงเสียภาษตีามมูลค่าจาก

การดดัแปลง แต่ต้องไม่ตํา่กว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามทีอ่ธิบดกีาํหนด)



คาํจาํกดัความตาม มาตรา 4

“สถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย” หมายความวา่ สถานท่ีใชแ้สดงรถยนตเ์พื่อ

ขายของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี

(ม.30) ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษสํีาหรับรถยนต์ทีแ่สดง หรือ

เกบ็ไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย ให้เกดิขึน้พร้อมกบัความรับผดิใน

การเสียภาษมูีลค่าเพิม่)

“คลงัสินค้าทณัฑ์บน” หมายความวา่ สถานท่ีนอกโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี

ไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ป็นท่ีเกบ็สินคา้ไดโ้ดยยงัไม่ต้องเสีย

ภาษี



คาํจาํกดัความตาม มาตรา 4

“เขตปลอดอากร” หมายความวา่ เขตปลอดอากรตามกฎหมายวา่ดว้ย
ศุลกากร

“เขตประกอบการเสรี” หมายความวา่ เขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“เจ้าพนักงานสรรพสามติ” หมายความวา่ขา้ราชการพลเรือนสงักดักรม
สรรพสามิต

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือนสงักดั
กระทรวงการคลงั หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี



ประกาศกระทรวงการคลงั
เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีต่าม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

1.ใหข้า้ราชการพลเรือนสงักดักรมสรรพสามิตเป็นพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี

2. ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัสงักดักรมศุลกากร เป็นพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี ตามมาตรา 60 มาตรา 91-92 (รับชาํระภาษีนาํเขา้ ประเมินภาษี)

3. ใหเ้จา้หนา้ท่ีของธนาคารพานิชย ์เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม

มาตรา 59 วรรค 3 (รับชาํระภาษี)

4. ใหพ้นกังานของผูใ้หบ้ริการรับชาํระเงินท่ีทาํความตกลงกบักรม

สรรพสามิต เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 59 วรรค 3



พระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั..มีอาํนาจแต่งตั้ง

พนกังานเจา้หนา้ท่ี กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียม และพิกดั
อตัราภาษีสรรพสามิตไม่เกินอตัราตามทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือยกเวน้ไม่
เกบ็ค่าธรรมเนียม .....

กฎกระทรวง เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบั
ได้

มาตรา 7 ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจตคีวามประเภทสินค้าและบริการตาม
บญัชีพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตทา้ยพระราชบญัญติัน้ีโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา



ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษสีรรพสามติ

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 ผู้ประกอบการสถานบริการ

 ผู้นําเข้า

 ผู้อ่ืนที ่พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ กาํหนด



การเสียภาษี

เสียตามมูลค่า หรือตามปริมาณของสินค้า หรือบริการ หรือทั้งตามมูลค่า และ

ตามปริมาณของสินค้า หรือบริการ

(อธิบดมีอีาํนาจประกาศราคาขายปลกีแนะนําเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณภาษ)ี

การเสียภาษตีามมูลค่า

 สินค้า ใหถื้อตามราคาขายปลีกแนะนาํ โดยไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่

 บริการ ใหถื้อตามรายรับของสถานบริการ



ราคาขายปลกีแนะนํา

หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนาํท่ีผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือ

ผูน้าํเขา้ ประสงคใ์หเ้ป็นราคาขายต่อผูบ้ริโภคทัว่ไป (โดยไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิม่)

ราคาขายปลกีแนะนํา คิดจาก ต้นทุนการผลติ ค่าบริหารจดัการ และ

กาํไรมาตรฐาน



ต้นทุนการผลติ

 สินค้าผลติในราชอาณาจักร

ได้แก่ ค่าวตัถุดบิ ค่าแรงแรง และค่าใช้จ่ายในการผลติ

 สินค้านําเข้า

ได้แก่ ราคา ซี. ไอ. เอฟ อากรศุลกากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีใ่ช้ใน

พธีิการศุลกากร



ค่าบริหารจดัการ

ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกนัภัย ค่าภาษี

สรรพสามติ ค่าภาษอ่ืีน ๆ ทีจ่ัดเกบ็จากการขายสินค้าน้ัน 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  เงนิกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการขายสินค้า



กาํไรมาตรฐาน

ใหคิ้ดจาก ราคาขายปลกีแนะนํา หกัดว้ย ต้นทุนการ

ผลติ และค่าบริหารจัดการ

กาํไรมาตรฐาน = (ราคาขายปลกีแนะนํา - ต้นทุน - ค่าบริหาร)



ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้า แจ้งราคาขายปลกีแนะนํา และ

โครงสร้างของราคาขายปลกีแนะนําต่ออธิบด ี(ม.18)

อธิบดมีอีาํนาจผ่อนผนัให้นําสินค้าตดิตวัเข้ามา หรือนําเข้ามาเพ่ือ

เป็นตวัอย่างสินค้า หรือนําเข้ามาโดยมใิช่เพ่ือการค้า ตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการและเง่ือนไขตามทีอ่ธิบดปีระกาศกาํหนดโดยอนุมตัรัิฐมนตรี

ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ แจ้งราคาค่าบริการทีเ่รียกเกบ็ในการ

ประกอบกจิการต่ออธิบด ี(ม.19)



ความรับผดิชอบในอนัทีจ่ะต้องเสียภาษี

 สินค้าทีอ่ยู่ในโรงอุตสาหกรรม ใหถื้อวา่ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษี
เกิดข้ึนเม่ือ

 นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เวน้ แต่นาํไปเกบ็ไวใ้น  

คลงัสินคา้ทณัฑบ์น

 นําสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม

 เม่ือมกีารชําระภาษมูีลค่าเพิม่ ไม่วา่จะเกิดข้ึนทั้งหมด หรือ 

บางส่วนกต็าม 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี เป็นเหตุใหก้ารชาํระภาษี
ขาดหรือเกินไปจากท่ีไดช้าํระแลว้ ใหผู้เ้สียภาษีชาํระภาษีเพิม่ให้
ครบถว้น หรือขอคืนภาษีท่ีชาํระไวเ้กิน ภายใน 30 วนั นบัแต่มีการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าว



ความรับผดิชอบในอนัทีจ่ะต้องเสียภาษี

 กรณนํีาเข้า  

 ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษี เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกบัความรับ 

ผดิในอนัทีจ่ะต้องเสียภาษศุีลกากร

 กรณสีถานบริการ

 ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือได้ชําระค่าบริการ

 เม่ือมกีารเสียภาษมูีลค่าเพิม่ ไม่วา่จะทั้งหมด หรือบางส่วนเกิดข้ึนก่อนไดรั้บ  

ชาํระค่าบริการ ใหถื้อวา่ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือ

ไดมี้การชาํระภาษีมูลค่าเพิ่ม



การจดทะเบียนสรรพสามติ

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีผ่ลติสินค้าสรรพสามติทุกชนิดต้องจดทะเบียน

สรรพสามติก่อนเร่ิมผลติสินค้า (รวมทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา 

ยาสูบ และไพ่ )

 ผู้ประกอบการสถานบริการทีม่หีน้าทีต้่องเสียภาษสีรรพสามติ ต้องย่ืน

ขอจดทะเบียนสรรพสามติภาย 30 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ

 ผู้นําเข้าสินค้าสรรพสามติ ต้องย่ืนขอจดทะเบียนสรรพสามติภายใน 30

วนัก่อนเร่ิมนําเข้าสินค้า



การขอรับใบอนุญาตผลติสินค้า

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีผ่ลติสินค้า สุรา ยาสูบ และไพ่ นอกจากมหีน้าทีต้่อง
จดทะเบียนสรรพสามติแล้ว ยงัต้องขอรับใบอนุญาตผลติสุรา ยาสูบ หรือไพ่ 
จากอธิบดกีรมสรรพสามติ อกีด้วยจงึสามารถผลติสินค้าได้ เม่ือได้รับ
ใบอนุญาตแล้วจะต้องปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดี
ประกาศกาํหนด

 ผู้ทีจ่ะนําเข้าสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ต้องขออนุญาตจากอธิบดกีรม
สรรพสามติ (ใบอนุญาตนําเข้าใช้ได้คร้ังเดยีว)

 ผู้ขายสินค้าประเภท สุรา ยาสูบ และไพ่ จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายสุรา 
ยาสูบ และไพ่ จากเจ้าพนักงานสรรพสามติ

(ใบอนุญาตผลติสินค้ามอีายุ 3 ปี ใบอนุญาตขายมอีายุ 1 ปี )



ใบทะเบียนสรรพสามติ

มาตรา.33 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการสถานบริการ 

ผูน้าํเขา้ ยืน่คาํขอจดทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี ณ สาํนกังาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีแห่งท่ีโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาน
บริการนั้นตั้งอยู่

มาตรา.35 ใบทะเบียนสรรพสามิตชํารุดในสาระสาํคญัหรือสูญหาย   
ใหย้ืน่คาํขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
ทราบถึงการชาํรุดในสาระสาํคญัหรือการสูญหาย

มาตรา.36 การย้ายโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาน
บริการ ตอ้งแจ้งย้ายก่อนวนัย้ายไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั (ออกใบทะเบียนใหม่)



ใบทะเบียนสรรพสามติ

มาตรา.37 เลกิหรือโอนกจิการ ใหแ้จง้ก่อนวนัเลิกหรือโอนกิจการ

ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  และใหคื้นใบทะเบียนสรรพสามิตภายใน 15 วนั นบัแต่

วนัท่ีหยดุประกอบการ

ผู้รับโอนตอ้งยืน่ขอใบทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 7 วนั นบัแต่วนั

รับโอนกิจการ

มาตรา.38 ผู้ประกอบการตาย  ใหท้ายาท หรือผูจ้ดัการมรดกยืน่คาํ

ขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีผูป้ระกอบการถึงแก่

ความตาย



ใบทะเบียนสรรพสามติ

มาตรา.39 ในกรณทีีผู้่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ

ผู้ประกอบการสถานบริการไม่ย่ืนงบเดือน หรือผู้นําเข้าไม่

ย่ืนบัญชีรับจ่ายสินค้าทีนํ่าเข้ามาในราชอาณาจักร ตดิต่อกนั

เป็นเวลา 6 เดือน ขึน้ไป อธิบดมีอีาํนาจส่ังเพกิถอนการจด

ทะเบียนสรรพสามติได้



คลงัสินค้าทณัฑ์บน

ผู้ประสงค์จะตั้งคลงัสินค้าทณัฑ์บนต้องย่ืนคาํขอต่ออธิบดี

กรณีอธิบดีไม่อนุญาตใหต้ั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ตอ้งอุทธรณต่อ
รัฐมนตรีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ไม่อนุญาต

ใหรั้ฐมนตรีพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั 

คาํวนิิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นทีสุ่ด

ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดช้ดั

ใบอนุญาตชํารุดในสาระสาํคญั หรือสูญหาย ใหย้ืน่ขอรับใบแทนต่อ
อธิบดหีรือสรรพสามติพืน้ทีภ่ายใน 15 วนั 

ต้องเสียค่าธรรมเนียมคลงัสินค้าทณัฑ์บนรายปี



คลงัสินค้าทณัฑ์บน

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตอ้งใชเ้กบ็สินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้สียภาษีของผูป้ระกอบ

อุตสาหกรรมเท่านั้น

การรับ จ่าย และการจดัเกบ็สินค้าต้องทาํบัญชีคุมสินค้า

การเปิดคลงัสินค้าทณัฑ์บนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ผูท่ี้จะเขา้ไปในคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นและตอ้ง
เขา้ไปต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี

สินค้าขาดไปจากบัญชีคุม ให้เสียภาษพีร้อมเบีย้ปรับเงนิเพิม่ เวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดว้า่สินคา้ท่ีสูญหายเกิดจากเหตุสุดวสิยั หรือเป็นขอ้ผดิพลาดในการตรวจ
นบัปริมาณสินคา้ โดยมิไดเ้กิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ



คลงัสินค้าทณัฑ์บน

เจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นจะเลกิกจิการต้องขออนุญาตต่ออธิบดี

พร้อมแจง้ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมทราบ และใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี

1. นําสินค้าไปเกบ็ในโรงอุตสาหกรรม หรือคลงัสินค้าทณัฑ์บนอ่ืน

2.ชําระภาษภีายในเวลาทีอ่ธิบดกีาํหนด

อธิบดีจะอนุญาตต่อเม่ือไดด้าํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้



คลงัสินค้าทณัฑ์บน

เจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นฝ่าฝืน กฎหมาย กฎกระทรวง หรือ

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด และการฝ่าฝืนนั้นอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง อธิบดมีอีาํนาจเพกิถอนใบอนุญต โดย
แจ้งเป็นหนังสือใหเ้จา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15
วนั 

เจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30
วนั และมีสิทธิดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะมีคาํวนิิจฉยัของรัฐมนตรี

ให้รัฐมนตรีพจิารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั

คาํวนิิจฉัยของรัฐมนตรีถือเป็นทีสุ่ด



คลงัสินค้าทณัฑ์บน

กรณีเจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นละทิง้คลงัสินค้าทณัฑ์บนโดยเจ้า

พนักงานไม่สามารถตดิต่อได้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต อธิบดีมีอาํนาจสัง่

ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมนาํสินคา้ไปเกบ็ในโรงอุตสากรรม หรือชาํระ

ภาษีใหค้รบถว้นภายในกาํหนดเวลาได้

กรณเีป็นการเลกิกจิการหรือถูกเพกิถอนใบอนุญาต หากผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมไม่นําสินค้าไปเกบ็ในโรงอุตสาหกรรม หรือชําระภาษใีห้

ครบถว้นตามเวลาท่ีอธิบดีกาํหนด ให้อธิบดมีอีาํนาจส่ังให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามตินําสินค้าน้ันออกขายทอดตลาดได้



คลงัสินค้าทณัฑ์บน

เงนิทีไ่ด้จากการขายทอดตลาด เม่ือหักค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษา 

การขายทอดตลาด และค่าภาษแีลว้ เหลือเท่าใดใหแ้จง้ผูป้ระกอบ

อุตสาหกรรมนั้นมารับคืน

ถ้าไม่มารับคืนภายในกาํหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนัวนัแจ้ง ให้เงนิน้ัน

ตกเป็นของแผ่นดนิ



การย่ืนแบบรายการภาษแีละชําระภาษี

มาตรา54 (1) สินค้าทีผ่ลติขึน้ในราชอาณาจกัร  ใหย้ืน่แบบรายการ

ภาษีพร้อมชาํระภาษีก่อนความรับผดิในอนัทีจ่ะต้องเสียภาษเีกดิขึน้ (ก่อน

นาํสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม) 

กรณีความรับผดิชอบในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนพร้อมกบัการ

เสียภาษมูีลค่าเพิม่ ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมชาํระค่าภาษีภายในวนัทีสิ่บ

ห้าของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึน หรือ

ก่อนการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์น แล้วแต่

กรณใีดจะเกดิขึน้ก่อน



การย่ืนแบบรายการภาษแีละชําระภาษี

(2) กรณนํีาเข้า ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมชาํระภาษีในเวลาท่ี

ออกใบขนสินคา้ใหต้ามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร

(3) กรณสีถานบริการ ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมชาํระภาษี

ภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสีย

ภาษีเกิดข้ึน

(4) กรณอ่ืีน ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมชาํระภาษีภายในวนัท่ีสิบ

หา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึน



การย่ืนแบบรายการภาษแีละชําระภาษี

มาตรา 56 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมินเป็นหนงัสือต่อผู ้

มีหนา้ท่ีเสียภาษี ใหช้าํระภาษีภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง  มาตรา 57 

หรือนบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งคาํวนิิจฉัยนั้น (กรณีมีการอุทธรณ์การประเมินภาษี)

มาตรา 58 รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดสินคา้ใดใหเ้ป็นสินคา้ท่ีผู ้

ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอรับชําระภาษภีายในวนัทีสิ่บห้าของเดือนถดัจาก

เดือนท่ีนาํสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์นโดยมี

หลกัประกนัได ้(ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่มีการใชแ้สตมป์หรือเคร่ืองหมายแสดงการ

เสียภาษี)



การย่ืนแบบรายการภาษแีละชําระภาษี

มาตรา 59 กรณีผูป้ระกอบการมโีรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

หลายแห่งอาจยืน่คาํขอต่ออธิบดีขอยืน่แบบรายการภาษีพร้อมชําระภาษรีวม 
ณ สาํนกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงกไ็ด้

หรืออธิบดโีดยอนุมตัรัิฐมนตรีจะประกาศกาํหนดใหย้ืน่แบบ
รายการภาษีพร้อมชาํระภาษี ณ สถานท่ีอ่ืน หรือผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ก็
ได้

มาตรา 60 ผูน้าํเขา้ยืน่แบบรายการภาษีและชาํระภาษี ณ สถานท่ีท่ี
อธิบดีประกาศกาํหนด (สนง.สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานของ
ผูน้าํเขา้ หรือ สนง.สรรพสามิตท่ีสาํนกังานศุลกากรหรือด่านศุลกากรตั้งอยู)่



แสตมป์สรรพสามติและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

มาตรา 64 ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดใหสิ้นคา้ใดเป็น

สินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีโดยการใชแ้สตมป์สรรพสามิตหรือเคร่ืองหมายแสดง
การเสียภาษี

มาตรา 65 เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีมี  2 ปรเภท คือ

(1) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษขีองทางราชการ ซ่ึงกรม
สรรพสามิตจดัทาํข้ึน

(2) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน ซ่ึงผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูน้าํเขา้ไดจ้ดทะเบียนกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใชเ้ป็น
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีสาํหรับสินคา้ของตนเอง



แสตมป์สรรพสามติ และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

 แสตมป์สรรพสามติ ม ี3 ชนิด คือ

 แสตมป์เคร่ืองด่ืม

 แสตมป์สุรา

 แสตมป์ยาสูบ



แสตมป์เคร่ืองด่ืม

 แสตมป์เคร่ืองด่ืมม ี2 ชนิด คือ

 แสตมป์เคร่ืองด่ืม สาํหรับเคร่ืองด่ืมท่ีผลติในราชอาณาจกัร

 แสตมป์เคร่ืองด่ืม สาํหรับเคร่ืองด่ืมท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัร



แสตมป์สุรา

 แสตมป์สุรา ม ี3 ชนิด คือ

 แสตมป์สุราท่ีผลติในราชอาณาจกัร

 แสตมป์สุราท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจักร

 แสตมป์สุราท่ีผลิต และนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงมีการ

แสดงและขายในคลงัสินค้าทณัฑ์บนทีต่ั้งอยู่ในสนามบินท่ีเป็น  

ด่านศุลกากรเพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ผูท่ี้เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร



แสตมป์ยาสูบ

 แสตมป์ยาสูบ ม ี3 ชนิด คือ

 แสตมป์ยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตทีผ่ลติในราชอาณาจักร

 แสตมป์สาํหรับยาสูบชนิดอ่ืนทีผ่ลติในราชอาณาจักร             

นอกจากบุหร่ีซิกาแรต

 แสตมป์ยาสูบสาํหรับยาสูบท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัร

แสตมป์ยาสูบ



เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

 เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษขีองทางราชการสําหรับไพ่ทีผ่ลติ

ในราชอาณาจักร หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร 

ทาํดว้ยกระดาษสีขาว ขนาด 2 x 7 เซนติเมตร ตรงกลางเคร่ืองหมาย

เป็นรูปวงกลม มีรูปนกวายุภักษ์อยู่ตรงกลางสีนํ้ าเงิน ด้านบนมีอักษร 

“กระทรวงการคลังประเทศไทย” ด้านล่างมีอักษร “กรมสรรพสามิต” 

ดา้นซา้ยมีอกัษร “ไพ”่ ดา้นขวามีอกัษร “กรมสรรพสามิต” สีนํ้ าเงิน



เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน

 เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน

ก. ส่ิงผนึกภาชนะ

1.ฝาจีบหรือฝาเกลียว  

2. ฝาหรือจุก หรือส่ิงผนึกภาชนะอ่ืนซ่ึงใชผ้นึกภาชนะนั้นได้

ทาํนองเดียวกบัฝาหรือจุก

ข. ภาชนะบรรจุสินค้าซ่ึงสามารถปิดผนึกได้โดยไม่ต้องใช้ส่ิงผนึก

ภาชนะตาม (ก) 







สรุป สินค้าทีใ่ช้แสตมป์หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

 สินค้าทีเ่สียภาษสีรรพสามติโดยใช้แสตมป์สรรพสามติ ได้แก่ 

 สุรา เวน้แต่สุราแช่ท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราท่ีมีการติดตั้งระบบ    

มาตรวดัและระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต

 ยาสูบ

 เคร่ืองด่ืม เวน้แต่

 เคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและ
ระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต

 เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไมแ้ละนํ้าพืชผกั

 หวัเช้ือเขม้ขน้เฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม



สินค้าทีใ่ช้แสตมป์หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

 สินค้าไพ่ เป็นสินคา้ท่ีเสียภาษีโดยใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี        

ของทางราชการ

 สินค้าเคร่ืองด่ืม เป็นสินคา้ท่ีเสียภาษีโดยใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเสีย

ภาษีจดทะเบียน เว้นแต่

 เคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและ

ระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต

 เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไม ้และนํ้าพืชผกั

 หวัเช้ือเขม้ขน้เฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม



สินค้าทีอ่าจขอชําระภาษภีายในวนัที ่15 ของเดือนถดัไป
 สินค้าทีผู้่ประกอบอตุสาหกรรมอาจขอชําระภาษภีายในวนัที ่15 ของเดือนถดัจากเดือนทีนํ่า

สินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมโดยมหีลกัประกนั

1. นํ้ ามนัและผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

2. เคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและระบบคอมพิวเตอร์
ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต

3. เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไมแ้ละนํ้าพืชผกั

4. หวัเช้ือเขม้ขน้เฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม

5. ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของนํ้าตาลและสามารถละลายนํ้าได้

6. รถยนต์

7. รถจกัรยานยนต์

8. แบตเตอร่ี

9. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอมและเคร่ืองสาํอาง

10. สุราแช่ท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและระบบคอมพิวเตอร์
ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต (เบียร์ ไวน์)



สินค้าทีอ่าจขอชําระภาษภีายในวนัที ่15 ของเดือนถดัไป

*11. เคร่ืองไฟฟ้าประเภทโคมไฟฟ้าและโคมระยา้

*12. แกว้และเคร่ืองแกว้

*13. เรือ

*14. พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืน ๆ

*15. หินอ่อนและหินแกรนิต

(*หมายเหตุ สินค้าลาํดบัที ่10-15 ได้รับการยกเว้นไม่มกีารจดัเกบ็ภาษ)ี



สินค้าทีม่สิีทธิขอคืนภาษจีากการเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ

 สินค้าทีผู้่ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้า มสิีทธิขอคืนภาษ ี

เน่ืองจากสินค้าเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ

 เคร่ืองด่ืม

 แบตเตอร่ี

 สุรา



การประเมนิภาษี
มาตรา 86 พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงิน

เพิ่ม เม่ือ

(1) ไม่ย่ืนแบบรายการเสียภาษีภายในเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด

(2) ย่ืนแบบรายการภาษีไม่ถูกต้อง

(3) ไม่ปฏบิัตติามหนังสือเรียกหรือคาํสัง่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือไม่
ยอมตอบคาํถามของพนกังานเจา้หนา้ท่ีอนัเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัการประเมิน
ภาษีโดยไม่มีเหตุอนัควรหรือไม่สามารถแสดงหลกัฐานเพื่อการคาํนวณภาษี

(4) สินค้าขาดจากบัญชี หรือวตัถุดบิซ่ึงเป็นสาระสําคญัของการผลติ
สินค้าขาดจากบัญชี



การประเมนิภาษี
มาตรา 90 การประเมินภาษีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหก้ระทาํไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาต่อไปน้ี

(1) 2 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งกาํหนดเวลาการยืน่ภาษี (กรณีท่ีมีการยืน่
ชาํระภาษีภายในเวลาทีก่าํหนด)

(2) 2 ปี นบัแต่วนัยืน่แบบรายการภาษี (กรณียืน่แบบรายการภาษี
ภายหลงักาํหนดเวลา) แต่ไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งกาํหนดเวลาในการ
ยืน่แบบรายการภาษี

(3) 10 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งกาํหนดเวลายืน่แบบรายการภาษี ในกรณี
ไม่มกีารย่ืนแบบรายการภาษ ีหรือมีการยืน่แบบรายการภาษีโดยมีมูลค่าของ
สินคา้หรือบริการขาดไปเกนิกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีแสดงไวใ้นรายการภาษี



การประเมนิภาษี
กรณีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษียืน่แบบรายการภาษีไม่

ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือไม่สมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ดยอนุมตัิ

อธิบดปีระเมินภาษีไดภ้ายในกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ียืน่แบบตาม (1) 

หรือ (2) แลว้แต่กรณี



เบีย้ปรับและเงนิเพิม่

มาตรา 140 ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีตอ้งเสียเบ้ียปรับในกรณีดงัต่อไปน้ี

(1) ไม่ย่ืนแบบรายการภาษแีละชําระภาษภีายในเวลาทีก่าํหนด ใหเ้สีย
เบีย้ปรับ 2 เท่า ของค่าภาษี

(2) ย่ืนแบบรายการภาษไีม่ถูกต้อง (ยืน่ขาด) ใหเ้สียเบีย้ปรับ 1 เท่าของ
ค่าภาษีท่ีเสียขาดไป หากจาํนวนค่าภาษีท่ีขาดไปเกนิกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวน
ภาษี ใหเ้สียเบีย้ปรับ 2 เท่าของค่าภาษีท่ีขาดไป

(3) กรณสิีนค้าหรือวตัถุดบิซ่ึงเป็นสาระสาํคญัของการผลิตสินคา้ขาดไป
จากบัญชี ใหเ้สียเบีย้ปรับ 2 เท่าของเงินภาษี

เบ้ียปรับอาจงดหรือลดลงไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง



เบีย้ปรับและเงนิเพิม่

มาตรา 141 ผูท่ี้ไม่ยืน่ชาํระภาษีภายในเวลาท่ีกาํหนด หรือยืน่ชาํระ

ไม่ครบถว้น ให้เสียเงนิเพิม่อกีร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของ

เงินภาษีท่ีตอ้งชาํระ โดยไม่รวมเบีย้ปรับ การคาํนวณเงินเพิ่มดงักล่าวมใิห้คดิ

ทบต้น  และมใิห้เกนิกว่าจาํนวนภาษทีีจ่ะต้องชําระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

เงินเพ่ิมอาจลดลงได ้(ไม่งด) ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น

กฎกระทรวง

มาตรา 142 เบ้ียปรับและเงินเพิ่มใหถื้อเป็นเงินภาษี



การอทุธรณ์การประเมนิภาษี

มาตรา 93 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ได้

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้การประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี

มาตรา 94 คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ประกอบดว้ย อธิบดี

หรือผู้แทน เป็นประธาน ผูแ้ทนกรมศุลกากร ผูแ้ทนกรมสรรพากร ผูแ้ทน

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และผูแ้ทนสํานักงานอยัการสูงสุด เป็น

กรรมการ



การอทุธรณ์การประเมนิภาษี

มาตรา 99 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตอ้งพิจารณาอุทธรณ์ใหแ้ลว้

เสร็จภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์และมีเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ

อุทธรณ์ครบถว้นแลว้ และสามารถขยายออกไปไดอี้กไม่เกนิ 90 วนั และตอ้งแจง้

ผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาเสร็จ 

หากคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ไม่สามารถพจิารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในกาํหนดเวลา ผู้อุทธรณ์มสิีทธิย่ืนฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ตอ้งรอผลการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ แต่ต้องย่ืนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนดเวลา 

หรือเม่ือทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการแลว้ หากไม่พอใจ มี

สิทธ์ิฟ้องต่อศาลได้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํวนิิจฉยั



การบังคบัชําระภาษค้ีาง

มาตรา 143 เพ่ือใหไ้ดรั้บการชาํระภาษีคา้ง อธิบดมีอีาํนาจออก

คาํส่ังให้ยดึ และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษไีด้โดยมต้ิองขอ
อาํนาจศาล

การยดึทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง จะทาํไดต่้อเม่ือไดส่้งคาํเตือนเป็น
หนังสือให้ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษทีราบไม่น้อยกว่า 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับ
หนังสือ

การขายจะทาํมไิด้ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือฟ้องศาล เวน้แต่ของ
สดทีเ่สียได้ง่าย ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจขายทอดตลาดได้ทนัทแีละเกบ็เป็นเงนิ
แทนทรัพย์สินน้ัน



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคืนภาษี

มาตรา 103 สินคา้ท่ีส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรือนาํเขา้ไปในเขต
ปลอดอากร ใหไ้ดรั้บการยกเวน้หรือคืนภาษี หรือลดอตัราภาษี ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 106 อธิบดีมีอาํนาจยกเวน้ภาษีใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีในกรณี
ดงัต่อไปน้ี

(1) สาํหรับสินคา้ท่ีนําไปใช้เป็นวตัถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติ
สินค้าประเภทหรือชนิดเดิม หรืออีกประเภท หรืออีกชนิดท่ีต้องเสียภาษตีาม
พระราชบัญญตันีิ้

(2) สาํหรับสินคา้ท่ีนําไปใช้เป็นวตัถุดบิหรือส่วนประกอบสินคา้ในการ
ผลติเพ่ือการส่งออก



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคืนภาษี

มาตรา 107 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้า มีสิทธิไดรั้บคืนหรือ

ยกเวน้ภาษี กรณี นําสินค้าท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีบริจาคแก่ส่วนราชการ

ส่วนกลาง ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารสาธารณะกศุลท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กาํหนด หรือบริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกศุลผ่านส่วนราชการใน

ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน หรือผา่นองคก์ารสาธารณกศุลตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกาํหนด

สินค้าทีจ่าํหน่ายให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับเอกสิทธิ

นํา้มนัหรือผลติภณัฑ์นํา้มนัทีเ่ตมิในอากาศยานหรือเรือทีม่ขีนาดเกนิ

กว่า 500 ตนักรอสส์ ซ่ึงเจา้พนกังานศุลกากรไดป้ล่อยใหไ้ปต่างประเทศแล้ว



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคืนภาษี

มาตรา 108 ผู้ประกอบการสถานบริการ มีสิทธิไดรั้บการยกเวน้

หรือคืนภาษี ในบริการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีบริจาครายรับให้แก่
ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน หรือแก่องคก์ารสาธารณ
กศุลท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด หรือบริจาคแก่ประชาชนเป็นสาธารณกศุล
โดยผ่านส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาค หรือทอ้งถ่ิน หรือผา่นองคก์ารสา
ธารณกศุล ท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด (สนามมา้ สนามกอลฟ์)

มาตรา 110 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือผูน้าํเขา้มีสิทธิขอคืนภาษี
ท่ีไดเ้สียไวแ้ลว้สาํหรับสินค้าทีพ่สูิจน์ได้ว่าเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ (สุรา เคร่ืองด่ืม แบตเตอร่ี)



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคืนภาษี

กรณผู้ีทีเ่สียภาษโีดยไม่มหีน้าทีเ่สียภาษ ีหรือเสียเกนิกว่าทีค่วรต้องเสีย 

โดยไม่ใช่เป็นการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี มีสิทธิไดรั้บคืนภาษี โดยย่ืนคาํ
ร้องขอรับคืนต่ออธิบดภีายใน 3 ปี นับแต่วนัชําระภาษ ีและใหคื้นภาษใีห้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีตรวจสอบเสร็จ

กรณเีสียภาษโีดยการประเมนิของพนักงานหน้าทีแ่ลว้ปรากฏวา่ภาษีท่ี
ชาํระแลว้โดยไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษี หรือเสียเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย หรือกรณีมีคาํ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดใหคื้นภาษี ให้คืนเงนิค่าภาษใีห้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัท่ีตรวจสอบเสร็จหรือวนัท่ีมีคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์

ในกรณทีีเ่สียภาษเีกนิกว่าทีค่วรต้องเสียโดยการประเมนิของพนักาน
เจ้าหน้าที ่ให้ผู้เสียภาษไีด้รับดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี



บัญชีหลกัฐานและการปฏิบัติ

มาตรา 118 ใหผู้้ประกอบอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการสถานบริการ ทาํ
บัญชีประจาํวนัและงบเดือน ตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนด

ใหผู้้นําเข้า ทาํบัญชีรับจ่ายสินค้าท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร

บัญชีประจาํวนัให้ทาํให้แล้วเสร็จภายใน 3 วนั นับแต่มเีหตุทีจ่ะต้องลง
รายการน้ัน

งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ให้ย่ืนต่อเจ้า
พนักงานสรรพสามติ ภายในวนัที ่15 ของเดือนถดัไป

บญัชีประจาํวนั งบเดือน และสาํเนารับจ่ายสินคา้ท่ีนาํเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ให้เกบ็รักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในโรงอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ สถานบริการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงเจา้พนกังานสรรพสามิต
สามารถเรียกตรวจสอบได้



พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 132 ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่มอีาํนาจดงันี้

(1) เข้าไปในโรงอุตสากรรมหรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน สถาน
ประกอบการ หรือสถานบริการ ในระหว่างเวลาทาํการ เพ่ือตรวจสอบหรือ
ควบคุม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นี ้

(2) คน้สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่จะมี
การกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.น้ี หรือมีสินคา้ท่ีหลีกเล่ียงภาษีซุกซ่อนอยู ่
ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก เวน้แต่การคน้ในเวลา
ดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จจะกระทาํต่อไปกไ็ด ้หรือในกรณีฉุกเฉินอยา่งยิง่ เม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีแลว้จะคน้ในเวลาใดกไ็ด้



พนักงานเจ้าหน้าที่

(3) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรือใหส่้งบญัชี 

เอกสาร หลกัฐาน หรือส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็น มาประกอบการพิจารณได ้ทั้งน้ี ต้องให้
เวลาบุคคลน้ันไม่น้อยกว่า 7 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับคาํส่ังน้ัน

(4) นาํสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้ทณัฑบ์น หรือสถาน
ประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบ

มาตรา 124 เจา้พนกังานมีอาํนาจสัง่ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม เจา้ของ
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น หรือผูน้าํเขา้ เปิดหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุสินค้าเพ่ือ
ตรวจสอบสินค้าในขณะทีนํ่าออกหรือเตรียมจะนําออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน หรืออารักขาของกรมศุลกากร และจะนําสินค้าปริมาณ
ตามสมควรไปตรวจสอบหรือวเิคราะห์กไ็ด้



พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 128 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจยดึหรืออายดัสินคา้ บญัชี
เอกสาร ยานพาหนะ หรือส่ิงใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เก่ียวขอ้ง
กบัการกระทาํผดิ ไวเ้ป็นหลกัฐานในการสืบสวน สอบสวน และดาํเนินคดี
จนกวา่พนกังานอยัการสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด ทั้งน้ี ไม่
วา่จะเป็นของผูก้ระทาํผดิหรือของผูมี้เหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูก้ระทาํความผดิ
หรือไม่

ทรัพย์สินทีย่ดึไว้ ถ้าพนักงานอยัการส่ังเดด็ขาดไม่ฟ้องคด ีหรือศาลไม่
พพิากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองไม่มารับคืนภายใน 120 วนั นบั
แต่อยัการส่ังไม่ฟ้องหรือวนัท่ีมคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ด ใหต้กเป็นของกรม
สรรพสามิต

ทรัพย์สินทีย่ดึไว้หากไม่ปรากฎตวัเจ้าของ หรือผูค้รอบครอง และไม่มี
ผู้ใดมาแสดงตวัเป็นเจ้าของเพ่ือขอรับคืนภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีย่ดึใหต้กเป็น
ของกรมสรรพสามิต



พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 129 สินคา้ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดย้ดึไว ้ถา้พนกังานอยัการ

สัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาใหริ้บ และปรากฎว่าสินค้าน้ันยงั
ไม่ได้เสียภาษ ีให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อีาํนาจยดึหรืออายดัไว้ต่อไปจนกว่าจะ
ได้รับชําระภาษใีห้ครบถ้วน

มาตรา 133 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.น้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บตัรประจาํตวัใหเ้ป็นไปตาม
แบบท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

มาตรา 135 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตาํรวจตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา



การเปรียบเทยีบคดี

มาตรา 136 ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ราคาขายปลกี

แนะในการกาํหนดค่าปรับ ในกรณีไม่มรีาคาขายปลกีแนะนําใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีประเมนิมูลค่าสินค้าในการกาํหนดค่าปรับ โดยใหถื้อมูลค่าสินค้า
ชนิดเดยีวกนัซ่ึงได้เสียภาษโีดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกลเ้วลาท่ีกระทาํ
ความผดินั้น ถา้ไม่มีสินคา้ชนิดเดียวกนั ใหถื้อมูลค่าของสินค้าทีม่ลีกัษณะ
ใกล้เคยีงกนัตามทีซ้ื่อขายกนัในเวลาดงักล่าว

ในกรณีไม่อาจหามูลค่าของสินคา้ตามวรรคหน่ึงได ้หรือสินคา้
ดงักล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดมีอีาํนาจประกาศมูลค่าของสินค้าเพ่ือถือเป็น
เกณฑ์ในการกาํหนดค่าปรับ



การเปรียบเทยีบคดี

มาตรา 137 ให้อธิบด ี(หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอาํนาจจาก

อธิบด)ี มอีาํนาจเปรียบเทยีบปรับ สําหรับคดทีีม่โีทษปรับสถาน

เดยีว หรือความผดิทีม่โีทษปรับหรือจําคุกไม่เกนิ 1 เดือน

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดทีีม่โีทษปรับหรือจําคุกไม่เกนิ 

6 เดือน



คณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการคลงั อธิบดกีรม

สรรพสามติ และผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ

ในพืน้ทีจ่งัหวดัอ่ืน ไดแ้ก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั สรรพสามติพืน้ที่

และผู้บังคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั

เม่ือผูต้อ้งหาไดชํ้าระเงนิค่าปรับตามจํานวนทีเ่ปรียบเทยีบภายใน 

30 วนั ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา



การเปรียบเทยีบคดี

มาตรา 138 ในกรณีพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังาน

สรรพสามิตเป็นผูจ้บักมุผูต้อ้งหาในคดีท่ีเปรียบเทียบไดต้ามพระราชบญัญติั

น้ี และเป็นความผดิทีม่โีทษอย่างสูงไม่เกนิ 50,000 บาท ถา้ผูต้อ้งหายนิยอม

ใหเ้ปรียบเทียบ ให้ผู้จบักมุควบคุมตวัผู้ต้องหาไปยงัทีท่าํการของผู้มอีาํนาจ

เปรียบเทยีบคดเีพ่ือดาํเนินการเปรียบเทยีบคด ีและตอ้งเปรียบเทียบคดีให้

เสร็จส้ินภายใน  12 ช่ัวโมง นบัแต่ผูต้อ้งหาถึงท่ีทาํการของผูมี้อาํนาจ

เปรียบเทียบคดี



การเปรีบเทยีบคดี

มาตรา 139 ในกรณีพนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทาํ

ความผดิทีเ่ปรียบเทยีบได้ตามพระราชบัญญตันีิ้ และผูน้ั้นยนิยอม

ให้เปรียบเทยีบ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเร่ืองให้อธิบด ีหรือ

คณะกรรมการเปรียบเทียบดคี แลว้แต่กรณี ภายใน 7 วนั นบัแต่

วนัทีผู้่น้ันแสดงความยนิยอมให้เปรียบเทยีบ



การจัดเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้เพ่ือราชการส่วนท้องถิน่

ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี มีหนา้ท่ีเสียภาษเีพิม่ขึน้

เพ่ือราชการส่วนท้องถิน่สาํหรับสินคา้ หรือบริการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละ 10

ภาษทีีเ่สียเพิม่ตามวรรคหน่ึง ถ้ามเีศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิง้

ภาษีท่ีเสียเพ่ิมข้ึนใหส่้งมอบใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยหัก

ค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ 5 ของเงินท่ีเกบ็เพิ่มข้ึน



สุรา
“สุรา” ใหห้มายรวมถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมทีม่แีอลกอฮอล์ 

ซ่ึงด่ืมกนิได้เช่นเดยีวกบันํา้สุรา หรือซ่ึงด่ืมกนิไม่ได้แต่เม่ือได้ผสมกบันํ้า
หรือของเหลวอยา่งอ่ืนแลว้ สามารถด่ืมกนิได้เช่นเดยีวกบันํา้สุรา  แต่ไม่
รวมถงึเคร่ืองด่ืมทีม่ปีริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกนิ 0.5 ดกีรี

“สุราแช่” หมายถึงสุราทีไ่ม่ได้กลัน่ และใหห้มายความรวมถึงสุรา
แช่ทีไ่ด้ผสมกบัสุรากลัน่แลว้ แต่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกนิ 15 ดกีรี

“สุรากลัน่” หมายถึงสุราทีไ่ด้กลัน่แล้ว และใหห้มายความรวมถึง
สุรากลัน่ทีไ่ด้ผสมกบัสุราแช่แลว้ มีแรงแอลกอฮอล์เกนิกว่า 15 ดกีรี



สุรา

มาตรา 153 ผูป้ระสงคจ์ะผลติสุรา หรือมเีคร่ืองกลัน่สําหรับผลติสุราไว้

ในครอบครองใหย้ืน่ขออนุญาตจากอธิบดี 

(ฝ่าฝืน จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท)

และจะตอ้งปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดปีระกาศกาํหนด

(ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท)

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

ใบอนุญาตให้ผลติสุรามอีายุ 3 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รับอนุญาต



สุรา
มาตรา 154 ผูป้ระสงคจ์ะนาํสุราเขา้มาในราชอาณาจกัร ใหย้ืน่คาํขอต่อ

อธิบดี   (ฝ่าฝืน จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท)

การนาํสุราเขา้มาเพื่อเป็นตวัอยา่งสินคา้หรือมิใช่เพือ่การคา้ อธิบดีมี
อาํนาจผอ่นผนัใหน้าํเขา้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทัง้น้ีตามจาํนวนตามจาํนวน
และด่านศุลกากรทีอ่ธิบดปีระกาศกาํหนด

ไม่บงัคบัใชก้บัผูข้นส่งโดยสุจริต นาํเขา้เพื่อผา่นแดน หรือการถ่ายลาํ
ตามกฎหมายศุลกากร

***บุหร่ีซิกาแรตไม่เกนิ 1,000 มวน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ ยาสูบ
อ่ืนทีไ่ม่ใช่บุหร่ีซิการแรต ไม่เกนิ 2 กโิลกรัม สุราไม่เกนิ 10 ลติร ตามด่านศุลกากร
ทีก่าํหนด (ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าแต่ต้องเสียภาษ)ี***



ประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 60/2561 ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 เร่ือง การ

ปฏิบติัพิธีการศุลกากรของติดตวัผูโ้ดยสารเขา้มาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรพร้อมกบัตนทางท่าอากาศยาน

3.2 สุรา หรือบุหร่ี หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซ่ึงเป็นของส่วนตวัท่ีเจา้ของ
นาํเขา้มาพร้อมกบัตน ให้ได้รับการยกเว้นอากรต่อเม่ือไม่เกินปริมาณ ดงัต่อไปน้ี

3.2.1 บุหร่ี 200 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือ
หลายชนิดรวมกนัมีนํ้าหนกัรวมกนัทั้งหมด 250 กรัม แต่บุหร่ีตอ้งไม่เกิน 200
มวน

3.2.2 สุรา 1 ลติร

3.3 หากนาํเขา้มาเกินกวา่ท่ีกาํหนด ใหเ้จา้ของนาํเขา้มาสละการ
ครอบครอง โดยใหน้าํไปใส่ไวใ้นกล่องโปร่งใส(Drop Box)ท่ีทางเจา้หนา้ท่ีจดัไว้



สุรา
มาตรา 155 การขายสุราจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน

สรรพสามิต

ใบอนุญาตขายสุรามีอายุ 1 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รับอนุญาต

การขายสุราดงัต่อไปนี ้ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน

1.ขายทั้งหมดในคราวเดียวกนัภายใตก้ารควบคุมของเจา้พนกังาน
สรรพสามิต ในกรณีผูรั้บใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

2.การขายในการบงัคบัคดี

3.การขายโดยคาํสัง่ของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร

4.กรณีอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด



สุรา
ใบอนุญาตขายสุราม ี2 ประเภท คือ

1. ใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 1 ขายคร้ังหน่ึงตั้งแต่ 10 ลติร ข้ึนไป

2.ใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 2 ขายคร้ังหน่ึงตํ่ากว่า 10 ลติร

ห้ามมใิห้เปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุสุราเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นผู้รับ
อนุญาตให้ผลติสุรา และผูข้ายสุราประเภท 2 กรณผู้ีซ้ือร้องขอให้
เปล่ียนแปลงภาชนะ

ห้ามมใิห้เปลีย่นแปลงสุรา โดยนาํสุราอ่ืนใด นํ้า หรือของเหลว หรือ
วตัถุอ่ืนใดเจือปนลงในสุราเพ่ือการค้า เว้นแต่ผู้ซ้ือร้องขอเพ่ือด่ืมกนิใน
ขณะน้ัน



ยาสูบ

ยาสูบ หมายความวา่ บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้น ยาเส้น
ปรุง ยาเค้ียว และใหห้มายความรวมถงึผลติภณัฑ์อ่ืนได้ทีบ่ริโภคได้เช่นเดยีวกบั
ยาสูบตามทีก่าํหนดในกฏกระทรวง

บุหร่ีซิกาแรต หมายความวา่ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ไม่วา่จะมีใบยาแหง้
หรือยาอดัเจือปนหรือไม่ ซ่ึงมวนดว้ยกระดาษหรือวตัถุท่ีทาํข้ึนแทนกระดาษ 
หรือใบยาแหง้หรือยาอดั

บุหร่ีอ่ืน หมายความวา่ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ซ่ึงมวนดว้ยใบตอง กลีบ
บวั กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวตัถุอ่ืนท่ีมิใช่กระดาษหรือวตัถุอ่ืนท่ีใชแ้ทน
กระดาษและมิใช่ใบยาแหง้หรือยาอดั

ยาเส้น หมายความวา่ ใบยาหรือยาอดั ซ่ึงไดห้ัน่เป็นเส้นและแหง้แลว้

ยาเส้นปรุง หมายความวา่ ใบยาหรือยาอดั ซ่ึงไดห้ัน่เป็นเส้นและปรุง
หรือปนดว้ยวตัถุอ่ืนนอกจากนํ้า



ยาสูบ

การปลูกตน้ยาสูบตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน

ผู้ซ้ือใบยาแห้งตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน

(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต)

ผู้ผลติยาสูบจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี (ใบอนุญาตมอีายุ 3 ปี นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต)

การผลติบุหร่ีซิกาแรตเป็นการผูกขาดโดยรัฐ

การนําเข้ายาสูบตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี

ห้ามมใิห้ผู้ใดครอบครองยาสูบทีม่ไิด้เสียภาษเีกนิกว่า 500 กรัม หรือยา
เส้นทีม่ไิด้เสียภาษเีกนิกว่า 1 กโิลกรัม



การขายยาสูบตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานสรรพสามิต

(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต)

ใบอนุญาตขายยาสูบ ม ี3 ประเภท

1. ประเภท 1 ขายส่งยาสูบคร้ังหน่ึง 1,000 มวนขึน้ไป   ยาเส้น 2
กโิลกรัมขึน้ไป    ยาเส้นปรุงหรือยาเคีย้ว  200 กรัม ข้ึนไป

2.ประเภท 2 ขายปลีกยาสูบคร้ังหน่ึงตํ่ากวา่ 1,000 มวน ยาเส้นตํ่ากวา่ 2
กิโลกรัม ยาเส้นปรุงหรือยาเค้ียวตํ่ากวา่ 200 กรัม

3.ประเภท 3 สาํหรับผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน

การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองทีไ่ด้เสียภาษ ีห้ามแบ่งขาย

ยาสูบ



ไพ่
ไพ่ หมายความวา่ ส่ิงทีส่ามารถใช้เล่นการพนันมลีกัษณะเป็นแผ่น

บาง ๆ มเีคร่ืองหมายแสดงแต้มต่าง ๆ ซ่ึงทาํดว้ยกระดาษ พลาสติก หนงัหรือ
วตัถุเทียมหนงั หรือวตัถุอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

ผู้ผลติไพ่ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี  ใบอนุญาตผลิตไพมี่อาย ุ
3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต

ห้ามมใิห้ผู้ใดมไีพ่ทีม่ไิด้เสียภาษไีว้ในครอบครองเกนิกว่า 120 ใบ 
เวน้แต่ไพน่ั้นเป็นไพท่ี่กรมสรรพสามิตทาํข้ึน หรือเป็นไพท่ี่มีเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต

การนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจกัร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบด ี



ไพ่

การขายไพต่อ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานสรรพสามิต

ใบอนุญาตขายไพมี่อาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต

ใบอนุญาตขายไพ่ ม ี2 ประเภท

1.ประเภท 1 สาํหรับการขายไพ ่คร้ังหน่ึงตั้งแต่ 40 สํารับขึน้ไป

2.ประเภท 2 สาํหรับการขายไพ ่คร้ังหน่ึง ตํา่กว่า 40 สํารับ



ใบอนุญาตผลติ และขาย

ใบอนุญาตผลิต หรือขาย สุรา ยาสูบ ไพ ่ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในสถานท่ี

ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต และตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผย

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบอนุญาต จะตอ้งไดรั้บ

อนุญาตเป็นหนงัสือจากผูมี้อาํนาจออกใบอนุญาต

กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติั หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม พ.ร.บ.น้ี 

กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.น้ี หรือตามขอ้กาํหนดใน

ใบอนุญาต ผูมี้อาํนาจออกใบอนุญาตมีอาํนาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตคร้ังละไม่

เกิน 6 เดือน



ใบอนุญาตผลติ และขาย

มาตรา 182 ให้ผู้ออกใบอนุญาตส่ังเพกิถอนใบอนุญาตได้ดงันี้

1. ถูกส่ังพกัใบอนุญาตตั้งแต่ 2 คร้ัง ขึน้ไป และมเีหตุจะต้องถูกส่ัง

พกัใบอนุญาตอกี

2. ไม่ปฏบิัต ิหรือปฏบิัตไิม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ี กฎกระทรวง หรือ

ประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.น้ี หรือขอ้กาํหนดในใบอนุญาต และการไม่

ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรง

3.ผู้ถูกถอนใบอนุญาต จะขอใบอนุญาตใหม่อกีไม่ได้ จนกวา่จะพน้

กาํหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํสัง่ (สถานขายท่ีพกัใช ้5 ปี)



ภาษสุีรา

สุราแช่
1.  เบียร์ - เสียภาษีทั้งตามมูลค่า และตามปริมาณ

(ร้อยละ 22  และลิตรละ 430 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)

2.   ไวน์ และสปาร์กกลิง้ไวน์ทีท่าํจากองุ่น

2.1 ท่ีมีราคาขายปลีกแนะนาํไม่เกิน 1,000 บาท เสียภาษีเฉพาะ
ตามปริมาณ (ลิตรละ 1,500 บาท แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)

2.2 ท่ีมีราคาขายปลีกแนะนาํ เกิน 1,000 บาทข้ึนไปเสียทั้งตาม
มูลค่าและตามปริมาณ 

(ร้อยละ 10 และลิตรละ1,500 บาทแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)



ภาษสุีรา 

3.  สุราแช่ผลไม้ทีม่ส่ีวนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น

3.1 ท่ีมีแรงแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดความจุไม่เกิน         

0.300 ลิตร เสียภาษีทั้งตามปริมาณและมูลค่า

(ร้อยละ10และลิตรละ 150 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)

3.2   ชนิดอ่ืน ๆ นอกจาก (3.1)

3.2.1 ท่ีมีราคาขายปลีกแนะนาํไม่เกิน 1,000 บาท   

(เสียตามปริมาณลิตรละ900 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)

3.2.2 ท่ีมีราคาขายปลีกแนะนาํเกิน 1,000 บาท

(เสียตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 900 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)



ภาษสุีรา

4.ชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 1, 2, 3

(เสียตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 150 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)

สุรากลัน่

1. ชนิดสุราขาว

(ตามมูลค่าร้อยละ 2 ตามปริมาณลิตรละ 155 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ)



ภาษสุีรา

2. ชนิดอ่ืน ๆ นอกจาก 1. 

2.1 ชนิดสุราสามทบั

ก.   ท่ีนาํไปใชใ้นการอุตสาหกรรม หรือการแพทยห์รือการเภสชั

กรรม หรือวทิยาศาสตร์ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กาํหนด (อตัรา 0)

ข.   ท่ีนาํไปทาํการแปลงสภาพ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด (อตัรา 0)

ค.    กรณีอ่ืน ๆ นอกจาก ก. และ ข. 

(เสียตามปริมาณลติรละ 6 บาท)



ภาษสุีรา

2.2 ชนิดอ่ืน ๆ (นอกจากสุราสุราขาวและสุราสามทบั)

(เสียตามมูลค่าร้อยละ 20 และตามปริมาณลิตรละ 255 แห่งแอลกอฮอลป์ริสุทธ์ิ)



ภาษยีาสูบ

1.บุหร่ีซิกาแรต

ก. ท่ีมีราคาขายปลีกแนะนาํไม่เกินซองละ 60 บาท

(ตามมูลค่าร้อยละ 20 ตามปริมาณ มวนละ 1.20 บาท)

ข.  ท่ีมีราคาขายปลีกแนะนาํเกินซองละ 60 บาท

(ตามมูลค่าร้อยละ 40 ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท)

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

1. บุหร่ีซิการแรต

(ตามมูลค่าร้อยละ 40 ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท)



ภาษยีาสูบ

2.บุหร่ีซิการ์

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณกรัมละ 1.20บาท ) 

เศษของกรัมนบัเป็นหน่ึงกรัม

3.บุหร่ีอ่ืน   (ตามปริมาณมวนละ 0.50 บาท)

4. ยาเคีย้ว    (ตามปริมาณ กรัมละ 0.10 บาท)

เศษของกรัมนบัเป็นหน่ึงกรัม

5.ยาเส้นปรุง

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณกรัมละ 1.20 บาท)

เศษของกรัมนบัเป็นหน่ึงกรัม



ภาษยีาสูบ

6.ยาเส้น

ก. ยาเสน้ท่ีผูเ้พาะปลูกตน้ยาสูบทาํจากใบยาท่ีปลูกและหัน่เองและไดข้าย 

ยาเสน้นั้นแก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบ  (อตัรา 0)

ข. ยาเสน้อ่ืน นอกจาก ก.

(ตามปริมาณกรัมละ 0.10 บาท)

เศษของกรัมใหน้บัเป็นหน่ึงกรัม



นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั

“นํา้มนัและผลติภัณฑ์นํา้มนั” หมายความวา่ ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้   

จากปิโตรเลยีม ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับ

เคร่ืองบินไอพน่ นํ้ ามนัดีเซล นํ้ามนัเช้ือเพลิงหนกั นํ้ ามนัเตา ..........

นํ้ามนัหล่อล่ืน ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต)์ ...ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซ

ธรรมชาติ สารละลายโซเวน้ทช์นิดต่าง ๆ สารพลอยได ้และกากอ่ืน ๆ ท่ีได้

จากปิโตรเลียม  และให้หมายรวมถงึนํา้มนัอ่ืน หรือผลติภณัฑ์อ่ืนทีม่ไิด้จา

กปิโตเลยีมซ่ึงใช้เป็นเช้ือเพลงิ หรือใช้ผลตินํา้มนัเช้ือเพลงิ หรือใช้แทนนํา้มนั 

หรือผลติภณัฑ์นํา้มนั



นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั

นํ้ามนัเบนซิล และนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั

แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน

นํ้ามนัก๊าดและนํ้ามนัท่ีจุดใหแ้สงสวา่งท่ีคลา้ยกนั

นํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองบินไอพน่

นํ้ามนัดีเซล และนํ้ามนัอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั

ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอน็.จี.แอล) และก๊าซเหลวท่ีคลา้ยกนั

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซท่ีคลา้ยกนั

ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทน

ในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวท่ีคลา้ยกนั



นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั

เอทิลีนเหลว โพรพีลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน

ในสภาพเหลว และของเหลวท่ีคลา้ยกนั

ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของก๊าซ

บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซท่ีคลา้ยกนั

เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนใน

สภาพเป็นก๊าซ และก๊าซท่ีคลา้ยกนั

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นของผสมปิทูเมนซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิง



นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั

 นํา้มนัเตาและนํา้มนัทีค่ล้ายกนั

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณ ลิตรละ 0.64 บาท)

เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร

 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

1. ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณ ลิตรละ 6.50 บาท

2. ท่ีนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด   (อตัรา 0)

 อ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

****นํ้ามนัหล่อล่ืน (12 กนัยายน 2560)



นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั

 นํา้มนัหล่อล่ืน และนํา้มนัทีค่ล้ายกนั 

ก.นํ้ามนัหล่อล่ืนเหลว และนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั

(ตามปริมาณลิตรละ 5 บาท เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร)

ข. นํ้ ามนัหล่อล่ืนไม่เหลว และนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนั

(ตามปริมาณกิโลกรัมละ 5 บาท เศษของกิโลกรัมใหน้บัเป็นหน่ึงกิโลกรัม)

ค. นํ้ามนัหล่อล่ืน และนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนัท่ีผลิตจากนํ้ามนัหล่อล่ืนและนํ้ามนัคลา้ยกนั

ท่ีใชแ้ลว้   (อตัรา 0)

ง.  นํ้ ามนัหล่อล่ืน และนํ้ามนัท่ีคลา้ยกนัท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต

ส่ิงของอ่ืนตามเหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด  (อตัรา 0 )



นํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนั

 นํ้ามนัและผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตได ้และนาํไปใชใ้น 

ขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้น ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด  (อตัรา 0 )

 นํ้ามนัและผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงอุตสาหกรรมนํ้ามนั

และผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ

กาํหนด  (อตัรา 0 )

 สรุป  สินค้าประเภทนํา้มนัและผลติภณัฑ์นํา้มนัปัจจุบันจดัเกบ็ภาษตีาม

ปริมาณอย่างเดยีว อตัราตามมูลค่าจะเป็น 0



เคร่ืองด่ืม

“เคร่ืองด่ืม” หมายความว่า

(1) ส่ิงทีป่กตใิช้เป็นเคร่ืองด่ืมได้โดยไม่ต้องเจือปน ซ่ึงไม่มแีอลกอฮอล์ 

หรือมแีอลกฮอล์ไม่เกนิ 0.5 ดกีรี อนับรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่

รวมถงึ

(ก) นํ้ าหรือนํ้าแร่ธรรมชาติ

(ข) นํ้ ากลัน่หรือนํ้ากรองสาํหรับด่ืมโดยไม่ปรุงแต่ง

(ค) เคร่ืองด่ืมซ่ึงผูผ้ลิตไดผ้ลิตข้ึนเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อนั

มิไดมี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซคอ์ยูด่ว้ย ทั้งมิไดส้งวนคุณภาพดว้ยเคร่ืองเคมี



เคร่ืองด่ืม

(ง) นํ้ านมจืด นํ้านมอ่ืนๆ ไม่วา่จะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งน้ีตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร

(จ) เคร่ืองด่ืมซ่ึงมีลกัษณะเป็นเกลด็นํ้าแขง็

(ฉ) เคร่ืองด่ืมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด

(2) หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กบัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมเพ่ือขายให้กบั

ผู้บริโภค ณ จุดขาย

(3) อาหารชนิดเหลว หรือผลติภณัฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่า

ด้วยอาหารทีรั่ฐมนตรีประกาศกาํหนด



เคร่ืองด่ืม

02.01นํ้าแร่เทียม นํา้โซดา และนํ้าอดัลม ท่ีไม่เติมนํ้าตาม หรือสารท่ีทาํใหห้วาน     

อ่ืน ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส    

(ตามมูลค่าร้อยละ 14 และตามปริมาณลิตรละ 0 )

02.02 นํ้าแร่ และนํา้อดัลม ท่ีเติมนํ้าตาล หรือสารท่ีทาํใหห้วานอ่ืน ๆ หรือท่ีปรุงกล่ิน

รสและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงนํ้าผลไมห้รือนํ้าพืชนํ้าผกั

(ตั้งแต่ 16 กนัยายน 2560 ถงึ 30 กนัยายน 2562)

ก. ท่ีไม่มีปริมาณนํ้าตาล หรือมีปริมาณนํ้าตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเคร่ืองด่ืม

ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

(ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0)



เคร่ืองด่ืม

ข.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม/100 มิลลิลิตร 

(ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0.10 บาท)

ค. ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/ 100 มิลลิกรัม

(ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0.30 บาท)

ง.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 / 100 มิลลิกรัม)

(ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0.50 บาท)

จ.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม/ 100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่าลิตรละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 1 บาท)



เคร่ืองด่ืม

02.03 นํา้ผลไม้ (รวมถงึเกรปมสัต์) และนํา้พืชผกัทีไ่ม่ได้หมกัและไม่เตมิ 

สุรา ไม่ว่าจะเตมินํา้ตาลหรือสารทาํให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่กต็าม

ตั้งแต่วนัที ่16 กนัยายน 2560 จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562

ก.ท่ีไม่มีปริมาณนํ้าตาล หรือท่ีมีปริมาณนํ้าตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อ

เคร่ืองด่ืมปริมาตร 100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณ 0 )

ข.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม/ 100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 0.10 บาท)



เคร่ืองด่ืม

ค.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/ 100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 1.30 บาท)

ง.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม/100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 0.50 บาท

จ. ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม/ 100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมารลิตรละ 1 บาท)

 เคร่ืองด่ืมนํา้พืชนํา้ผกัทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษตีามท้ายประกาศ จะต้องเสียภาษตีาม

ปริมาณ  ได้รับการยกเว้นภาษเีฉพาะตามมูลค่าเท่าน้ัน  โดยต้องเสียภาษตีามปริมาณ

นํา้ตาลทีต่รวจวดัได้เช่นเดยีวกนัเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้โดยทัว่ไป 



เคร่ืองด่ืม

 หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมเพ่ือขายปลกีให้กบั 

ผู้บริโภค ณ จุดขายปลกี  (เคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม)

(ตั้งแต่วนัที ่16 กนัยายน จนถงึ 30 กนัยายน 2562)

ก. ท่ีไม่มีปริมาณนํ้าตาล หรือท่ีมีปริมาณนํ้าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อเคร่ืองด่ืม 100 
มิลลิลิตร (ตามมูลค่า 0 และตามปริมาณลิตรละ 9 บาท)

ข.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม /100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 10 บาท)

ค.ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน  8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 12 บาท)



เคร่ืองด่ืม

ง. ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม/100 ลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ13 บาท)

จ. ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม/100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 16 บาท)

*  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 และ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2566 เป็นตน้ไป

จะมกีารปรับอตัราภาษตีามปริมาณเพิม่ขึน้ทุกสองปี จนถงึปี 2566

*  ภาษีหวันํ้าเช้ือเขม้ขน้คิดค่านํ้าตาลเม่ือเป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมแลว้



พระราชกฤษฏกีา

กาํหนดประเภทสินค้าตามพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ

พระราชกฤษฏีกา กาํหนดประเภทสินคา้ตามพิกดัอตัราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560 ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2560 มีผลบงัคบัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเม่ือ 31 ธนัวาคม 2560)

ตอนที ่16 สินค้าอ่ืน ๆ

16.90 ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ลีกัษณะผง เกลด็ หรือ
เคร่ืองด่ืมเข้มข้นทีม่ส่ีวนผสมของนํา้ตาล และสามารถละลายนํา้ได้ แต่ไม่
รวมถึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและผลิตภณัฑน์มท่ีอยูใ่นรูปแบบผงตาม
กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร

***กฎกระทรวงกาํหนดพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต(ฉบบัท่ี 3)***



เคร่ืองด่ืม

 ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ลีกัษณะผงเกลด็ หรือ เคร่ืองด่ืมเข้มข้นทีม่ ี

ส่วนผสมของนํา้ตาล และสามารถละลายนํา้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภณัฑเ์สริม 

อาหารและผลิตภณัฑน์มท่ีอยูใ่นรูปผง ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร

1) ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อเคร่ืองด่ืมปริมารณ100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณ ลิตรละ 0)

2) ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม/100 มิลลิลิตร)

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 0.10 บาท)

3) ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/100 มิลลิลิตร)

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 0.30)



เคร่ืองด่ืม

4)  ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม/100 ลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ0.50 บาท)

5)  ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม/100 มิลลิลิตร

(ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 1 บาท)

*  ตั้งแต่วนัถดัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562

จะมกีารปรับอตัราภาษตีามปริมาณเพิม่ขึน้ทุกสองปี จนถงึปี 2566

*  ภาษีหวันํ้าเช้ือเขม้ขน้คิดค่านํ้าตาลเม่ือเป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมแลว้



เคร่ืองด่ืม



รถยนต์

 รถยนต ์ เกบ็ภาษีตามกระบอกสูบและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไดแ้ก่ 

รถยนตน์ัง่ รถยนตน์ัง่ก่ึงบรรทุก รถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน รถยนต์

กระบะท่ีออกแบบสาํหรับใหมี้นํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกไม่เกิน 4,000 

กิโลกรัม (รวมถึงรถยนตก์ระบะ 4 ประตู(Double Cab)

 เกบ็ตามการใชพ้ลงังานอ่ืน ๆ เช่น พลงังานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid
Electric Vehicle) พลงังานไฟฟ้า เชลเช้ือเพลิง(Fuel Cell Powerd
Vehicle)

 รถพยาบาล และรถตน้แบบท่ีผลิตและนาํเขา้มาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปวจิยั

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ท่ีอธิบดีกาํหนด  (อตัรา 0 )



รถจกัรยานยนต์

 เกบ็ภาษตีามความจุของกระบอกสูบ

 ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ร้อยละ 2.5

 เกิน 150 แต่ไม่เกิน 500 ร้อยละ 4

 เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ร้อยละ 8

 เกิน 1,000 ร้อยละ 17



แบตเตอร่ี

 แบตเตอร่ี เกบ็ตามมูลค่า ร้อยละ 8

 แบตเตอร่ีท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืน

เพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด (อตัรา 0 )



นํา้หอม  หัวนํา้หอม และนํา้มนัหอม

 (1) นํา้หอม และหัวนํา้หอม แต่ไม่รวมถงึนํา้หอมและหัวนํา้หอมตาม (3)

ตามมูลค่า ร้อยละ 8

 (2) นํา้มนัหอม   (อตัรา 0)

 (3)  นํา้หอม และหัวนํา้หอม ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์พืน้เมือง ทีผ่ลติในประเทศ

(อตัรา 0 )



สารทาํลายช้ันบรรยากาศ

 สารทาํลายช้ันบรรยากาศประเภทอนุพนัธ์ฮาโลเจนเนเตด็ของ 

ไฮโดรคาร์บอน เช่น คาร์บอนเดตตระคลอไรด์ ,ไตรคลอโรอีเทน, ไตรคลอ

โรฟลูออโรมีเทน, ไดคลอโรไตรฟลูออโรมีเทน, ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอี 

เทน,     ไดคลอโรเตจตฟลูออโรอีเทน , คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน , โบร

โมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน, โบรไมไตรฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเต

ตระฟลูออโรอีเทน (รวม 10 ชนิด)  เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ 30

 อ่ืน ๆ นอกจาก (10 ชนิด) อตัรา 0



สินค้าทีเ่กบ็ภาษอีตัรา 0 (ไม่มกีารจัดเกบ็ภาษ)ี

 แก้วเลคคริสตลั และแก้วคริสตลัอ่ืน ๆ

 เรือยอซต์ และยานพาหนะทางนํา้ทีใ่ช้เพ่ือความสําราญ

 พรมและส่ิงทอปูพืน้อ่ืน ๆ

 หินอ่อนและหินแกรนิต

 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

 การออกสลากกนิแบ่ง

 กจิการโทรคมนาคม



ไพ่

 ไพ่ เสียภาษโีดยการใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษขีองทาง

ราชการ ในอตัราตามปริมาณ ดงันี้

1. ไพ่ป๊อก  หน่ึงร้อยใบ   30 บาท

2. ไพ่อ่ืน ๆ  หน่ึงร้อยใบ    2  บาท

*ตามกฎหมายเดมิไพ่ชําระภาษโีดยการประทบัตราไพ่



สถานบริการ

กจิการบันเทงิหรือหย่อนใจ

 ไนต์คลบั ดสิโกเธค ผบั บาร์ คอ็กเทลเลาจน์

 สถานทีจ่าํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  โดยจดัให้มกีารแสดง 

ดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทงิ  ซ่ึงปิดทาํการหลงั

เวลา 24.00 น.

(เกบ็จากรายรับของสถานบริการร้อยละ 10)



สถานบริการ

 สถานอาบนํา้อบตวั และนวด

เกบ็จากรายรับของการให้บริการอาบนํา้หรืออบตวั และนวด โดยมผีู้

ให้บริการ (ร้อยละ10 )  ยกเว้น

 ในสถานศึกษา หรือในวดั หรือสถานท่ีสาํหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา

 ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล

 ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ   

และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด



สนามแข่งม้า

 เกบ็จากค่าผ่านประตู และรายรับทีหั่กไว้จากผู้เล่นพนันแข่งม้า             

โดยหักเงนิรางวลัทีต้่องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดงักล่าว               

ในอตัรา  ร้อยละ 20



สนามกอล์ฟ

 เกบ็จากค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายบริการสนามกอล์ฟ

ในอตัราร้อยละ 10



การยกเว้นภาษสีรรพสามติ

ให้ยกเว้นภาษสีรรพสามติแก่ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ีเฉพาะ

เศษของบาทจากการคาํนวณภาษี

(ประกาศกระทรวงการคลงั 16 ก.ย. 2560)
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