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บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

ประเภทที ่
 

รายการ 
อัตราภาษี 

ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตอนที่ ๑ 
สินค้าน ้ามันและผลิตภัณฑน์ ้ามัน 

   

๐๑.๐๑ น  ามันเบนซิน และน  ามันที่คล้ายกัน     
 (๑) น  ามันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว ๐ ลิตร เศษของลติร 

ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 
๖.๕๐ 

 (๒) น  ามันเบนซินนอกจาก (๑)  ๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๖.๕๐ 

 (๓) น  ามันแก๊สโซฮอล์ อี ๑๐ ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๕.๘๕ 

 (๔) น  ามันแก๊สโซฮอล์ อี ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๕.๒๐ 

 (๕) น  ามันแก๊สโซฮอล์ อี ๘๕ ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐.๙๗๕ 

๐๑.๐๒ แนพทา รีฟอรเ์มท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน  
และของเหลวทีค่ล้ายกัน  

   

 (๑) แนพทา รฟีอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน 
และของเหลวที่คล้ายกัน 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

 

๗ 

๐๑.๐๓ น  ามันก๊าดและน  ามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน    
 (๑) น  ามันก๊าดและน  ามันที่จดุให้แสงสว่าง 

ที่คล้ายกัน 
 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๔.๗๒๖ 

๐๑.๐๔ น  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น    
 (๑) น  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น 

ที่น าไปใชเ้ป็นเชื อเพลิงส าหรับอากาศยาน 
ไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

 

๐ 

 (๒) น  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น
นอกจาก (๑) 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

 

๔.๗๒๖ 

๐๑.๐๕ น  ามันดีเซล และน  ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน     
 (๑) น  ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันเกินร้อยละ 

๐.๐๐๕ โดยน  าหนัก 
๐ ลิตร เศษของลติร 

ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 
๕.๘๕ 



๒ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๒) น  ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันไม่เกิน 
ร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน  าหนัก 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๕.๘๕ 

 (๓) น  ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง 
ของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐ 

 (๔) น  ามันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนส าหรับการประมง 
ตามพระราชบัญญัตเิรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั น 
ในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐ 

 (๕) น  ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิล 
เอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๔ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

 

๕.๘๕ 

 (๖) น  ามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื อเพลิงในเรือเดินทาง
ไปกลับในเขตพื นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 
 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

 

๐ 

๐๑.๐๖ ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลว 
ที่คล้ายกัน 

   

 (๑) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และ 
ก๊าซเหลวที่คลา้ยกัน 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๕.๘๕ 

 (๒) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และ 
ก๊าซเหลวที่คลา้ยกัน ที่น าไปเข้าขบวนการกลั่น 
ในโรงกลั่นน  ามัน 
 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐ 

๐๑.๐๗ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จ.ี) ก๊าซโพรเพนเหลว 
และก๊าซที่คล้ายกัน 

   

 (๑) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และ 
ก๊าซที่คล้ายกัน 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม  

๒.๑๗ 

 (๒) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน ๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๒.๑๗ 



๓ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๓) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว 
และก๊าซที่คล้ายกัน ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และขายไฟฟ้าทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๐ 

๐๑.๐๘ ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว 
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และ 
ก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกนั 

   

 (๑) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์
ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลว
ที่คล้ายกัน 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๐ 

 (๒) ก๊าซอีเทนเหลว 
 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 
 

๒.๑๗ 

๐๑.๐๙ เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร ์
ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว 
และของเหลวที่คล้ายกัน 

   

 (๑) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว  
ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว  
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๒.๑๗ 

 
 

(๒) เอทลิีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน 
เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินรอ้ยละ ๙๕ 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๐ 

 (๓) โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของ 
บิวทนิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และ
ของเหลวที่คล้ายกัน เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกิน
ร้อยละ ๙๐  
 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๐ 

๐๑.๑๐ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน 
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และ 
ก๊าซที่คล้ายกัน 

   

 (๑) ก๊าซอีเทน ๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๒.๑๗ 



๔ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๒) ก๊าซโพรเพน ๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๒.๑๗ 

 (๓) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทน                    
ในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 
 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 
 

๐ 

๐๑.๑๑ เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน 
บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่
คล้ายกัน 

   

 (๑) เอทลิีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของ 
บิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และ 
ก๊าซที่คล้ายกัน 

 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๐ 

๐๑.๑๒ น  ามันเตาและน  ามันที่คล้ายกนั     
 (๑) น  ามันเตาและน  ามันที่คล้ายกัน 

 
๐ ลิตร เศษของลติร 

ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 
 

๐.๖๔ 

๐๑.๑๓ ผลิตภัณฑ์ที่เปน็ของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็น
เชื อเพลิง 

   

 (๑) ผลิตภัณฑท์ี่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็น
เชื อเพลิง 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐.๖๔ 

 (๒) ผลิตภัณฑท์ี่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็น
เชื อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้า
ทั งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 
 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐.๐๕๓ 

๐๑.๑๔ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent)  ทั งนี  เฉพาะที่มี
คุณสมบัตติามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 (๑) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent)  

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๖.๕๐ 

 (๒) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ทีน่ าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร 

๐ 



๕ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

๐๑.๙๐ น  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันอื่น ๆ     
 (๑) น  ามันหล่อลื่น และน  ามันที่คล้ายกัน   

ทั งนี  เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

 
 

 

  

     (ก) น  ามันหล่อลื่นเหลว และน  ามันที่คล้ายกัน ๐ ลิตร เศษของลติร 
ให้นับเป็นหน่ึงลิตร  

๕ 

     (ข) น  ามันหล่อลื่นไม่เหลว และน  ามันที่
คล้ายกัน 

๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น

หนึ่งกิโลกรัม 

๕ 

     (ค) น  ามันหล่อลื่น และน  ามันที่คล้ายกันที่ผลิต 
จากน  ามันหล่อลื่นและน  ามันที่คล้ายกันทีใ่ช้แล้ว  
ทั งนี  เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตรหรือกิโลกรัม  
เศษของลิตรหรือ

กิโลกรัม ให้นบัเป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม 

๐ 

     (ง) น  ามันหล่อลื่น และน  ามันที่คล้ายกัน  
ที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น  
ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 

๐ ลิตรหรือกิโลกรัม  
เศษของลิตรหรือ

กิโลกรัม ให้นับเป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม 

๐ 

๐๑.๐๑ ถึง 
๐๑.๑๔ 
และ 

๐๑.๙๐ 

(๑) น  ามันและผลิตภัณฑน์  ามันที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตได้และน าไปใช้ในขบวนการผลิต
ภายในโรงอุตสาหกรรมนั น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ ลิตรหรือกิโลกรัม  
เศษของลิตรหรือ

กิโลกรัม ให้นบัเป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม 

๐ 

 (๒) น  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามนัที่น าไปใชเ้ป็น
วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต 
ในโรงอุตสาหกรรมน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามนั 
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 
 

๐ ลิตรหรือกิโลกรัม  
เศษของลิตรหรือ

กิโลกรัม ให้นบัเป็น
หนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม 

๐ 

 ตอนที่ ๒ 
สินค้าเครื่องดืม่ 

   

๐๒.๐๑ น  าแร่เทียม น  าโซดาและน  าอัดลม ที่ไม่เติมน  าตาล
หรือสารทีท่ าให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส 
 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๐ 
 

๐๒.๐๒ 
 

น  าแร่ และน  าอัดลม ที่เติมน  าตาลหรือสารที่ท าให้
หวานอื่น ๆ หรอืที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ 
แต่ไมร่วมถึงน  าผลไม้หรือน  าพืชผักตามประเภทที่ 
๐๒.๐๓  

   



๖ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๑) น  าแร่ และน  าอัดลม ที่เติมน  าตาลหรือ 
สารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและ
เครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน  าผลไม้หรือ 
น  าพืชผักตามประเภทที่ ๐๒.๐๓  ทั งนี   
การตรวจวัดปริมาณน  าตาลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 
 

   

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๔ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปรมิาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร ๐.๕๐ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๔ ลิตร ๑ 
 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๔ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรัม ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๑ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๘ กรัม ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๓ 



๗ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ฉ) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๔ ลิตร ๕ 
 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๔ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๑ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๓ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๔ ลิตร 
 

๕ 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๔ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารที่ท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๑ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๔ ลิตร 
 

๓ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๔ ลิตร 
 

๕ 

๐๒.๐๓ 
 

น  าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน  าพืชผัก 
ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน  าตาล
หรือสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 
 
 

   



๘ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๑) น  าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต)์ และน  าพืชผัก 
ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน  าตาล
หรือสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  ทั งนี  
การตรวจวัดปรมิาณน  าตาลใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 
 

   

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวานอื่น ๆ 
หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร ๐.๕๐ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๐ ลิตร ๑ 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๘ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 



๙ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ฉ) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๐ ลิตร ๕ 
 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๑๐ ลิตร 
 

๕ 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๑๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๕ 

 (๒) น  าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน  าพืชผัก 
ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน  าตาล
หรือสารท าใหห้วานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม   
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด  ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณ
น  าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   



๑๐ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร ๐.๕๐ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๐ ลิตร ๑ 
 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๘ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

 (ฉ) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ ลิตร ๕ 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร ๐ 



๑๑ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๐ ลิตร ๕ 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมสีารท าให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องด่ืมปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และไม่ว่าจะมีสารท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

๐ ลิตร 
 

๑ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๐ ลิตร 
 

๕ 

๐๒.๐๔ หัวเชื อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครือ่งดื่ม 
พร้อมด่ืมเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 

   

 (๑) หัวเชื อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่ม พร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค  
ณ จุดขายปลีก  ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณน  าตาล 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

   

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑๐ 
 



๑๒ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑๒ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร ๑๓ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๐ ลิตร ๑๖ 
 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑๒ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๘ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓๐ 
 

 (ฉ) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ ลิตร ๔๔ 
 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๒ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๔ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓๐ 

 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 
 
 

๐ ลิตร 
 

๔๔ 
 



๑๓ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน 
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน 
๑๐ กรมั ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติร 

๐ ลิตร 
 

๓๐ 

 (ง) ที่มีปรมิาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

๐ ลิตร 
 

๔๔ 

 ตอนที่ ๓ 
สินค้าเครื่องไฟฟ้า 

   

๐๓.๐๑ โคมไฟฟ้าและโคมระย้า ส าหรับติดเพดานหรือ
ผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้ส าหรับให้แสงสว่าง
กลางแจ้งหรือถนนหลวง 
 

๐   

 ตอนที่ ๔ 
สินค้าแบตเตอรี่ 

   

๐๔.๐๑ แบตเตอรี ่    
 (๑) แบตเตอรี ่ ๘   
 (๒) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

ในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพื่อการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

๐   

 ตอนที่ ๕ 
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว 

   

๐๕.๐๑ แก้วเลดคริสตลั และแก้วครสิตัลอื่น ๆ 
 

๐   

 ตอนที่ ๖ 
สินค้ารถยนต ์

   

๐๖.๐๑ รถยนต์นั่ง    
 (๑) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

   



๑๔ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน  
ก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

๒๕ 
 

  

 (ข) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๓๐ 
 

  

 (ค) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

๓๕ 
 

  

 (ง) ที่มคีวามจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

๔๐ 
 

  

 (๒) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger 
Vehicle : PPV) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๒๐ 
 

  

 (ข) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๒๕ 
 

  

 (ค) ที่มีความจขุองกระบอกสูบเกิน ๓,๒๕๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

๔๐   

 (๓) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger 
Vehicle : PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื อเพลิง
และไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)  
ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และคณุลักษณะ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

   



๑๕ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๑๗๕ กรัม/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๑๘   

 (๔) รถยนต์นั่ง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศก าหนด ที่ผลิตจาก
รถยนตก์ระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า 
(Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ
หรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ 

   

 (ก) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม  ทั งนี  เฉพาะที่มีคุณสมบัตติามที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 ๑) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

๒.๕   

 ๒) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบเกิน 
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

๔๐ 
 

  

 (ข) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา ๔ 
ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา ๒๙ 

๒๕   

 (๕) รถยนต์สามล้อชนิดรถสกายแลป ๐   
 (๖) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๕) 

 
๔๐   

๐๖.๐๒ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน  
ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และคุณลักษณะ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด  

   

 (๑) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 

๒๕ 
 

  

 (๒) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๓๐ 
 

  

 (๓) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

๓๕   



๑๖ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๔) ที่มีความจขุองกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

๔๐ 
 

  

 (๕) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๔) 
 

๔๐   

๐๖.๐๑ 
และ

๐๖.๐๒ 

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกนิ  
๑๐ คน 
(๑) ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข
และจ านวนที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 
 

๐ 

  

 (๒) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือน าเข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะที่ไม่เคยมีการจ าหน่ายในท้องตลาด 
เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแลว้ แต่ได้ยุติการวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐   

 (๓) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 
๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน 

   

 (ก) แบบผสมทีใ่ช้พลังงานเชื อเพลิงและไฟฟ้า 
(Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 ๑) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๘ 
 

  

 ๒) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร 

๑๖ 
 

  

 ๓) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๒๑   



๑๗ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ๔) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

๒๖   

 ๕) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

๔๐   

 (ข) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื อเพลิงและไฟฟ้า 
(Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน และปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  

 

   

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 
 ๑) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 

๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๔ 
 

  

 ๒) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัม/กิโลเมตร 

๘ 
 

  

 ๓) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๑๐.๕   

 ๔) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

 

๑๓   

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 (ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered 

Vehicle) 
 
 
 
 

๘   



๑๘ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 
 (ง) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered 

Vehicle) ซึ่งตอ้งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด  

 

๒   

 ตั งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 (จ) แบบเซลล์เชื อเพลิง (Fuel Cell Powered 

Vehicle) 
๘    

 (ฉ) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

   

 ๑) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

๑๔ 
 

  

 ๒) เครื่องยนต์ดีเซล ทีม่ีความจุของ
กระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

๑๔ 
 

  

 ๓) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 
๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบ 
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active 
Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๑๒ 
 

  

 ๔) เครื่องยนต์ดีเซล ทีม่ีความจุของ
กระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนตเิมตร 
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 
๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบ 
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active 
Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 
 
 
 
 

๑๒ 
 

  



๑๙ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ๕) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ที่ใช้เชื อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ เป็นส่วนผสมกับน  ามันเชื อเพลิงได้ 
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 
๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย 
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ทีอ่ธิบดี
ประกาศก าหนด 

๑๐ 
 

  

 ๖) เครื่องยนต์ดีเซล ทีม่ีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ที่ใช้เชื อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภท 
เมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ เป็นส่วนผสมกับน  ามันเชื อเพลิงได้ 
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 
๑๐๐ กรมั/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย 
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ทีอ่ธิบดี
ประกาศก าหนด 

๑๐   

 (๔) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 
๑๐ คน ประเภทใช้เชื อเพลิงทดแทนที่มีความจุ
ของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 (ก) ที่ใช้เชื อเพลิงประเภทเอทานอล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ เป็นส่วนผสมกับ 
น  ามันเชื อเพลิงได้ 

   

 ๑) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหต ุ(Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๒๐ 
 

  

 ๒) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๒๕ 
 

  



๒๐ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ๓) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

๓๐ 
 

  

 ๔) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

๔๐ 
 

  

 (ข) ที่ใช้เชื อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได ้    
 ๑) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 

๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๒๐ 
 

  

 ๒) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนตเิมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๑๕๐ กรมั/กิโลเมตร 
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๒๕   

 ๓) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน 
๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

๓๐   

 ๔) ทีม่ีความจขุองกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร  

๔๐   

 (๕) รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ น 
โดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 
๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

   

 (ก) รถยนต์นั่งสามล้อ ๔   
 (ข) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ นโดยใช้เครื่องยนต์ 

ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน ๒๕๐  
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

 

๔ 
 

  

๐๖.๐๓ รถยนต์กระบะที่ออกแบบส าหรับให้มีน  าหนกัรถ
รวมน  าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม 

   

 (๑) ที่ไม่มีพื นทีใ่ส่สมัภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ 
(No Cab) ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๒.๕ 
 

  



๒๑ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ข) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๒๕๐ 
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๔ 
 

  

 (๒) ที่มีพื นทีใ่ส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ 
(Space Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๔   

 (ข) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๖   

 (๓) รถยนต์กระบะ ๔ ประตู (Double Cab)  
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะทีอ่ธิบดี
ประกาศก าหนด  

   

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร  

๑๐ 
 

  

 (ข) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร  

๑๓ 
 

  

 (ค) ที่มีความจขุองกระบอกสูบเกิน ๓,๒๕๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

๔๐   

 (๔) รถยนต์กระบะ ๔ ประตู (Double Cab) แบบ
ผสมทีใ่ช้พลังงานเชื อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid 
Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๑๗๕ กรัม/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๘ 
 

  

 (๕) รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric 
Powered Vehicle) 
 

๑๐   



๒๒ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๖) รถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือน าเข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจ าหน่ายในท้องตลาด 
เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแลว้ แต่ได้ยุติการวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐   

 (๗) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๖)    
 (ก) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  

๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน ๒๐๐ กรัม/กิโลเมตร 

๑๕   

 (ข) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิน ๒๐๐ กรมั/กิโลเมตร 

๑๗   

 (ค) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  
๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๑๗ 
 

  

 (ง) ที่มคีวามจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๒๕๐ 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

 

๔๐   

 ตอนที่ ๗ 
สินค้ารถจักรยานยนต ์

   

๐๗.๐๑ รถจักรยานยนต ์    
 (๑) ที่มีความจขุองกระบอกสูบไม่เกิน  

๑๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
๒.๕   

 (๒) ที่มีความจขุองกระบอกสูบเกิน  
๑๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน  
๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

๔   

 (๓) ที่มีความจขุองกระบอกสูบเกิน  
๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน  
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

๘   

 (๔) ที่มีความจขุองกระบอกสูบเกิน  
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
 

๑๗   



๒๓ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๕) รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือน าเข้ามา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปวิจัย พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจ าหน่าย 
ในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร  
และไม่เคยได้รบัยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน 
หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแลว้  
แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรอืทดสอบสมรรถนะ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

๐   

 (๖) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๕) 
 

๐   

 ตอนที่ ๘ 
สินค้าเรือ 

   

๐๘.๐๑ เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน  าที่ใช้เพ่ือ 
ความส าราญ 
 

๐   

 ตอนที่ ๙ 
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส้าอาง 

   

๐๙.๐๑ น  าหอม หัวน  าหอม และน  ามันหอม    
 (๑) น  าหอม และหัวน  าหอม แต่ไม่รวมถึงน  าหอม

และหัวน  าหอมตาม (๓) 
๘   

 (๒) น  ามันหอม ๐   
 (๓) น  าหอม และหัวน  าหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

พื นเมือง ที่ผลิตในประเทศ 
 

๐   

 ตอนที่ ๑๐ 
สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื นอืน่ ๆ 

   

๑๐.๐๑ พรมและสิ่งทอปูพื นอ่ืน ๆ 
 

๐   

 ตอนที่ ๑๑ 
สินค้าหนิอ่อนและหินแกรนิต 

   

๑๑.๐๑ หินอ่อนและหนิแกรนิต 
 

๐   

 ตอนที่ ๑๒ 
สินค้าสารท้าลายชั นบรรยากาศ 

   

๑๒.๐๑ สารท าลายชั นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ 
ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน 

   



๒๔ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (๑) คาร์บอนเตตระคลอไรด ์ ๓๐   
 (๒) ไตรคลอโรอีเทน ๓๐   
 (๓) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน ๓๐   
 (๔) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ๓๐   
 (๕) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน ๓๐   
 (๖) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน ๓๐   
 (๗) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน ๓๐   
 (๘) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ๓๐   
 (๙) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน ๓๐   
 (๑๐) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน ๓๐   
 (๑๑) อื่น ๆ นอกจาก (๑) ถึง (๑๐) 

 
๐   

 ตอนที่ ๑๕ 
สินค้าไพ ่

   

๑๕.๐๑ ไพ ่    
 (๑) ไพ่ป๊อก ๐ หนึ่งร้อยใบ ๓๐ 
 (๒) ไพ่อ่ืน ๆ 

 
๐ หนึ่งร้อยใบ ๒ 

 ตอนที่ ๑๗ 
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ 

   

๑๗.๐๑ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร ์ค็อกเทลเลาจน์  
โดยให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จ าหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มี
การแสดงดนตรหีรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการ
บันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

   

 (๑) รายรับของสถานที่ส าหรบัดื่มกิน และจัดให้มี
ดนตรี โดยใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใด 
เพื่อการบันเทิงในไนต์คลับ ดสิโกเธค ผับ บาร์ 
ค็อกเทลเลาจน ์

๑๐ ตารางเมตร ๐ 

 (๒) รายรับของสถานที่ส าหรบัดื่มกินและจดัให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพ่ือการ
บันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๑๐ ตารางเมตร ๐ 

 (๓) รายรับอ่ืน ๆ  
 
 
 

๐ ตารางเมตร ๐ 



๒๕ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

๑๗.๐๒ สถานอาบน  าหรืออบตัว และนวด    
 (๑) รายรับของการให้บริการอาบน  าหรืออบตัว 

และนวด 
   

 (ก) รายรับของการให้บริการอาบน  าหรืออบตัว
และนวดโดยมีผู้ให้บริการ 

๑๐ รอบ ๐ 

 (ข) รายรับของการให้บริการอาบน  าหรืออบตัว
และนวดในสถานศึกษาหรือในวัด หรือสถานที่
ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

๐ รอบ ๐ 

 (ค) รายรับของการให้บริการอาบน  าหรือ 
อบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๐ รอบ ๐ 

 (ง) รายรับของการให้บริการอาบน  าหรือ 
อบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงาม  
หรือเพ่ือสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

๐ รอบ ๐ 

 (๒) รายรับอ่ืน ๆ  
 

๐ รอบ ๐ 

 ตอนที่ ๑๘ 
กิจการเสี่ยงโชค 

   

๑๘.๐๑ สนามแข่งม้า    
 (๑) ค่าผ่านประต ู ๒๐   
 (๒) รายรับที่หกัไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า  

โดยหักเงินรางวัลที่ต้องจ่ายคืนให้แกผู่้เล่น 
การพนันแข่งมา้ดังกล่าว  

๒๐   

 (๓) รายรับอ่ืน ๆ 
 

๐   

๑๘.๐๒ การออกสลากกินแบ่ง    
 (๑) รายรับของการออกสลากกินแบ่ง 

 
๐   

 ตอนที่ ๑๙ 
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   

๑๙.๐๑ สนามกอล์ฟ    
 (๑) ค่าสมาชิก ๑๐   
 (๒) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ๑๐   
 (๓) รายรับอ่ืน ๆ 

 
 

๐   



๒๖ 
 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตอนที่ ๒๐ 
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรฐั 

   

๒๐.๐๑ กิจการโทรคมนาคม 
 

๐   

 



หน้า   ๑๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


