
1. ภายในระยะเวลา 1 ปี หาก “ผู้ใช้” ไม่สามารถน าแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรได้ตามก าหนด “ผู้ใช้” ต้องท าอย่างไรบ้าง
เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไข/ข้อตกลง 

ตอบ หากผู้ใช้ไม่น าแบตเตอรี่ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อการส่งออก ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยมีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้มีสิทธิยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่
ครบระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว โดยต้องยื่นหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติการเสียภาษีอัตราศูนย์
ให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแบตเตอรี่ไว้ก่อนวันครบระยะเวลา 1 ปี 

 
 
2. กรณีน าเข้าแบตเตอรี่เพื่อมาใช้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในโรงงาน โดยมิได้น าไปจ าหน่ายจะต้อง        
จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้ากับกรมสรรพสามิตหรือไม่ 

ตอบ หากผู้น าเข้าแบตเตอรี่มาเพื่อใช้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในโรงงาน โดยมิได้น าไปจ าหน่ายจะได้รับ
การผ่อนผันไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต ไม่ต้องแจ้งเวลาท าการ ไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
และไม่ต้องจัดท าบัญชีสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 
3. สนามกอล์ฟมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากอะไรและอัตราภาษีเท่าใด 

ตอบ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟมีการจัดเก็บจากค่าสมาชิก           
และค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ปัจจุบันจัดเก็บในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 

 
 
4. ถ้ามีความประสงค์จะน าแบตเตอรี่เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องด าเนินการอย่างไร และเตรียมเอกสาร
อะไรบ้าง 

ตอบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

  1. ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ ภส.01-01 พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่   

  2. แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้า ตามแบบแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน า (ภส.02-01) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศ
ก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต 
ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้น าเข้า หรือสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าน าเข้า
ตั้งอยู่ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี 



  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าที่แจ้งไว้ ให้ผู้น าเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าที่เปลี่ยนแปลงนั้น ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า     
(ภส.02-01) ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

  3. แจ้งวันเวลาท าการปกติ และวันเวลาหยุดท าการของสถานประกอบการให้อธิบดีทราบ                   
เป็นหนังสือก่อนวันเริ่มน าเข้าสินค้า และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือ  
แจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการเพิ่มเวลาท าการ
โดยเร่งด่วนหรือต้องหยุดงานเพราะเหตุจ าเป็น ให้ผู้น าเข้าแจ้งให้อธิบดีทราบโดยมิชักช้า 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้น าเข้าไม่สามารถแจ้งได้ภายในระยะเวลาตามข้างต้น ให้อธิบดี   
มีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติได้ 

  4. ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีส าหรับสินค้าที่น าเข้าตามมูลค่าร้อยละ 8 ตามแบบ                
ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรก าหนดไว้ ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร หรือที่ซึ่งศุลกากร
ก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ 
ซึ่งในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่าให้ถือราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้พิจารณา
จากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐานแต่ต้องไม่ต่ ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
รายสดุท้ายในตลาดปกติ 

  5. ท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร (ภส.07-03) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่
วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

  ทั้งนี้  หากการน าสินค้าแบตเตอรี่เข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และไม่ต้อง
จัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า        
การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับสินค้า
ที่น าติดตัวเข้ามาหรือน าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า    
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

  อนึ่ง ส าหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมในการจดทะเบียนสรรพสามิตและแจ้งราคาขายปลีกแนะน านั้น 
จะมีแจ้งไว้ในแบบ ภส. 01-01 และ ภส. 02-01 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th เลือก ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต พรบ. 2560 

 
 
5. ถ้ามีการน าเข้าแบตเตอรี่เพื่อมาใช้งานกับเครื่องมือตัดถ่างส าหรับกู้ภัย จะต้องเสียสรรพสามิตอย่างไร   
ในราคาเท่าไร 

ตอบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สินค้าแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต โดยกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน   



พ.ศ. 2560 ก าหนดอัตราภาษีส าหรับสินค้าแบตเตอรี่ในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 8 ซึ่งการน าเข้าสินค้า
ดังกล่าวผู้น าเข้าต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ ภส.01-01 พร้อมเอกสาร หลักฐาน ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่   

  2. แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าตามแบบแจ้งราคา             
ขายปลีกแนะน า ภส.02-01 โดยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศก าหนด
ราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 และประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  3. ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีส าหรับสินค้าที่น าเข้าตามมูลค่าร้อยละ 8 ตามแบบ              
ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรก าหนดไว้ ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร หรือที่ซึ่งศุลกากร
ก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ 
ซึ่งในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่าให้ถือราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้พิจารณา
จากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐานแต่ต้องไม่ต่ ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
รายสุดท้ายในตลาดปกติ 

  4. จัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ภส.07-03 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน   
นับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการ และยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ที่ส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

  ทั้งนี้  หากการน าสินค้าแบตเตอรี่เข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และไม่ต้อง
จัดท าบัญชี รับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า        
การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับสินค้า
ที่น าติดตัวเข้ามาหรือน าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
 
6. ถ้าต้องการน าเข้าแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแบตเตอรี่ที่ประกอบรวมอยู่ในมือถือถือว่าเป็นสินค้าที่
ต้องเสียภาษีหรือไม่ จะต้องช าระภาษีสรรพสามิตพร้อมใบขนขาเข้าใช่หรือไม่  และจ าเป็นต้องได้แสตมป์มา
แปะที่ตัวสินค้าเหมือน ยาสูบ สุราหรือไม่ หรือหากไม่มีจะใช้หลักฐานอะไรเพื่อแสดงว่าได้ท าการช าระภาษี
สรรพสามิตแล้ว 

ตอบ  1. สินค้าโทรศัพท์มือถือมิได้เป็นสินค้าที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามท้าย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ส าหรับแบตเตอร่ีที่ประกอบ
รวมอยู่ในโทรศัพท์มือถือนั้น ถือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสินค้าโทรศัพท์มือถือ จึงไม่ต้องเสีย
ภาษีสรรพสามิต  ทั้งนี้ ในกรณีสินค้าน าเข้าได้มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมศุลกากร



เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ดังนั้น การ
พิจารณาว่าแบตเตอรี่ที่ประกอบรวมอยู่ในมือถือดังกล่าวจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่
หรือไม่นั้น จึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่กรมศุลกากรต้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบต่อไป แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการน าเข้าแบตเตอรี่แยกต่างหากโดยไม่ได้ประกอบรวมอยู่ในโทรศัพท์มือถือ แบตเตอร่ี
ที่น าเข้านั้นจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอรี่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 8  

  2. ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้า  
ที่น าเข้า ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ก าหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อ      
กรมสรรพสามิต โดยให้บริษัทยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิตตามแบบที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ก าหนดไว ้และช าระภาษีสรรพสามิตในเวลาที่ช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  3. ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต
หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สินค้าสุรา ยาสูบ และ
เครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต ส าหรับสินค้าแบตเตอรี่มิได้เป็นสินค้าที่
ก าหนดให้เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตแต่อย่างใด โดยสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร
เป็นผู้ออกให้เป็นหลักฐานในการช าระภาษีสรรพสามิตได้ 

 
 
7. หากมีการซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้กับกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo scan) ใน Ebay จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ราคาประมาณ 5,000 บาท โดยส่งมาที่บ้าน จะต้องเสียภาษีอย่างไร ประมาณเท่าไร 

ตอบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สินค้าแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต โดยกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน   
พ.ศ. 2560 ก าหนดอัตราภาษีส าหรับสินค้าแบตเตอรี่ในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 8 ทั้งนี้ หากการน า
สินค้าแบตเตอรี่เข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และไม่ต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่
น าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผัน
การแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า การจดทะเบียนสรรพสามิต และการ
จัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับสินค้าที่น าติดตัวเข้ามาหรือน าสินค้า เข้ามา
เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

   อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าน าเข้า กรมศุลกากรมีหน้าที่ในการจัดเกบ็
ภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต ดังนั้น การน าของเข้าทางไปรษณีย์สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร โทรศัพท์ 02 575 1002-3 

 
 
 



8. การน าเขา้แบตเตอรีม่ขีัน้ตอนอยา่งไร ใช้เอกสารอะไรบา้ง และตอ้งน าตวัอยา่งแบตเตอรี่มาตรวจสอบหรอืไม่ 

ตอบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สินค้าแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต ซึ่งการน าเข้าสินค้าดังกล่าวผู้น าเข้าต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

  1. ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ ภส.01-01 พร้อมเอกสาร หลักฐาน ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่   

  2. แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าตามแบบแจ้งราคา              
ขายปลีกแนะน า ภส.02-01 โดยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศก าหนด
ราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 และประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง 
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ      
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  3. ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีส าหรับสินค้าที่น าเข้าตามมูลค่าร้อยละ 8 ตามแบบที่
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรก าหนดไว้ ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร หรือที่ซึ่งศุลกากร
ก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ 
ซึ่งในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่าให้ถือราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้พิจารณา
จากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐานแต่ต้องไม่ต่ ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
รายสุดท้ายในตลาดปกติ 

  4. จัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ภส.07-03 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับ
แต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการ และยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่                          
ที่ส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

  ทั้งนี้  หากการน าสินค้าแบตเตอรี่เข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และไม่ต้อง
จัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า        
การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับสินค้า
ที่น าติดตัวเข้ามาหรือน าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า    
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

  อนึ่ง  ส าหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมในการจดทะเบียนสรรพสามิตและแจ้งราคาขายปลีก
แนะน านั้น จะมีแจ้งไว้ในแบบ ภส. 01-01 และ ภส. 02-01 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว
ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th เลือก ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต 
พรบ. 2560 ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นผู้น าเข้าไม่ต้องส่งตัวอย่างแบตเตอรี่มาให้กรม
สรรพสามิตตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด 

 
 
 



9. ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มคีวามประสงค์ขอช าระภาษีสรรพสามิตรวม ณ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่
ที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เพื่อความสะดวกในการยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี สามารถท าได้หรือไม่ 

ตอบ กรมสรรพสามิตอนุญาตให้ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีรวมส าหรับสินค้าแบตเตอรี่ ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ตามที่ร้องขอได้  ทั้งนี้  บริษัทจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 
 
10. ถ้าบริษัทได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบแบตเตอรี่
ส าหรับรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) และรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งบริษัทจะน าเข้าชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบกับ
ชิ้นส่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาคุณลักษณะของชิ้นส่วนตามบทบัญญัติของกฎหมายสรรพสามิตและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าโดยมีหน้าที่ในการจัดเก็บและปล่อยประจุ
ไฟฟ้าเป็นสินค้าแบตเตอรี่ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยค านวณจากราคาขายปลีกแนะน า 
ส าหรับชิ้นส่วนที่น าเขา้อื่น ๆ เป็นเพียงชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบและไม่ได้มีส่วนประกอบของเซลลไ์ฟฟ้าแต่
อย่างใด บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตส าหรับการน าเข้าชิ้นส่วนอื่น ๆ รวมทั้งไม่มีหน้าที่ต้อง
แจ้งราคาขายปลีกแนะน า ความเข้าใจของบริษัทในเรื่องดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

ตอบ หากบริษัทมีการน าเข้าชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้า 
เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบส าหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จึงถือว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นสินค้า
แบตเตอรี่ตามที่กฎหมายสรรพสามิตก าหนด โดยบริษัทมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย ส าหรับชิ้นส่วนที่ไม่ได้มีส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้า ไม่ได้จัดเป็นสินค้าตามบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตตามที่บริษัทเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทสามารถ   
ใช้สิทธิได้ ๒ กรณี คือ  

  1. ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข     
ว่าด้วยการลดหย่อน และการคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

  2. ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้
เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

 
 
11. ถ้ามีความประสงค์สั่งซือ้สินค้าประเภทรถจักรยานขาถบีไฟฟ้าจากตา่งประเทศมาเพื่อใช้ส่วนตวั ไม่ได้สั่ง
เข้ามาเพื่อขาย รูปทรงเป็นจักรยานพับทั่วไป มีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 250W และขนาด
แบตเตอรี่ 36V - 8Ah Lithium-ion จึงอยากทราบการน าเข้ารถจักรยานไฟฟ้าดังกล่าวว่ามีอัตราภาษีเท่าใด 

ตอบ กรณีการน าเข้ารถจักรยานไฟฟ้าที่ติดตั้งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและมีแบตเตอร่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบเข้าข่าย
เป็นสินค้ารถจักรยานยนต์ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตส าหรับ



แบตเตอรี่แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ารถจักรยานไฟฟ้าดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นสินค้าตาม
บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการพิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2560 

 
 
12. ถ้าต้องการน าเขา้แชสซสีท์ีต่ดิตัง้เครือ่งยนตไ์ฟฟา้พรอ้มแบตเตอรีจ่ากประเทศอติาล ีจ านวน 1 ชุด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการน าเข้าเพื่อมาทดลองในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งออก     
จะเข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ และถ้าเสียภาษีสรรพสามิต จะจัดเข้าพิกัดสรรพสามิตพิกัดใด  
ด้วยอัตราภาษีเท่าใด 

ตอบ การน าเข้าแชสซีส์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่เข้าข่ายเป็นสินค้ารถยนต์  ตามพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ส่วนแบตเตอรี่ที่ประกอบมาพร้อมกับแชสซีส์ที่ติดตั้ง
เครื่องยนต์ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้ารถยนต์ จึงไม่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิตส าหรับแบตเตอรี่แต่อย่างใด และหากแบตเตอรี่ที่น าเข้ามาพร้อมกับแชสซีส์ที่ติดตั้ง
เครื่องยนต์ไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นสินค้ารถยนต์ แต่มีคุณลักษณะของแบตเตอรี่เป็นไปตามบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บริษัทจะต้องมีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตตามกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 
ประเภทที่ 04.01 อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 8 

 
 
13. ถ้าน าเข้าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooter) และได้เดินพิธีการขาเข้าโดยได้เสียค่าอากรขาเข้าพร้อม
ภาษีมลูคา่เพิม่กบักรมศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ แตเ่นือ่งจากในขัน้ตอนการเปดิตรวจสนิคา้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรตัง้
ข้อสังเกตว่าสินค้าดังกล่าวของบริษัทมีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบในตัวเครื่องจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต
หรือไม่ 

ตอบ การน าเข้าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooter) เป็นการน าเข้าสินค้าที่มิใช่สินค้าตามบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่อง       
ก็เป็นอุปกรณ์ส่วนควบของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งย่อมตกติดไปกับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้น ในการ
น าเข้าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอร่ีภายในตัวเคร่ืองจึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

 
 
 



14. ถ้าบริษัท ก. มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสรรพสามิตเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการสนามกอล์ฟ
เฉพาะฐานรายรบัคา่สมาชกิสนามกอลฟ์ ณ สถานทีต่ัง้เดยีวกนักบับรษิทั ข. ที่จดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แล้ว จึงอยากทราบว่าบริษัท ก. 
สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการสนามกอล์ฟตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ. 2560 ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 ก าหนดให้ “สถานบริการ”หมายความว่า 
สถานที่ส าหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึงส านักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการ
ประกอบกิจการในกรณีที่ไม่อาจก าหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน และ “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ” 
หมายความว่า เจ้าของสถานบริการ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของสถานบริการนั้นด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานบริการ มีหน้าที่ยื่นค าขอจดทะเบียน
สรรพสามิต และเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าโดยถือตามรายรับของสถานบริการ ไม่เกินอัตราตามที่ระบุ
ไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิด ในอันจะต้องเสีย
ภาษีเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 (2) มาตรา 32 (2) และมาตรา 33 

            2. บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 19 ประเภทที่ 
19.01 ก าหนดให้สนามกอล์ฟเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค่าสมาชิก ถือเป็นรายรับ              
ของสถานบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีหน้าที่เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 

         3. บริษัท ก. ด าเนินกิจการในส่วนงานขายสมาชิกกอล์ฟ และมีรายได้จากการขายสมาชิกกอล์ฟ    
ในสถานที่ที่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต สถานที่ดังกล่าวจึงเป็น “สถานบริการ” ตามค านิยามใน
มาตรา 4 ดังนั้น เมื่อรายได้จากการขายสมาชิกกอล์ฟเป็นรายรับของสถานบริการที่ผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการมีหน้าที่เสียภาษีตาม (1) ในประเภทที่ 19.01 สนามกอล์ฟ ตอนที่ 19 กิจการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
บริษัท ก. จึงสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการประเภท  
สนามกอล์ฟ ณ สถานที่ดังกล่าว ตามมาตรา 32 (2) ได้ 

 
 
15. กรณีน าเข้าสินค้าโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถ่านชาร์จว่าเข้าข่ายต้องช าระภาษีสรรพสามิต       
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประเภท 04.01 แบตเตอรี่หรือไม่ 

ตอบ  1. ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต             
พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายไว้ใน ตอนที่ 3 สินค้าเครื่องไฟฟ้า “เครื่องไฟฟ้า” หมายความว่า 
ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบกับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้า ด้วย          
ซึ่งสินค้าเครื่องไฟฟ้า ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 03.01 รายการ โคมไฟฟ้า
และโคมระย้าส าหรับติดเพดานหรือผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้ส าหรับให้แสงสว่างกลางแจ้งหรือถนนหลวง  

  2. ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต             
พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายไว้ใน ตอนที่ 4 สินค้าแบตเตอรี่ “แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือ                    



หมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและ
ให้พลังงานไฟฟ้าได้ 

  หากปรากฏตามข้อเท็จจริงผู้น าเข้ามีการน าเข้าสินค้าเครื่องไฟฟ้าหรือสินค้าแบตเตอรี่             
ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560              
ผู้น าเข้าจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้าหรือสินค้าแบตเตอรี่ที่น าเข้ามา
ดังกล่าว 

 
 
16. ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 สินค้าดังกล่าวได้รับการ
ยกเว้นภาษี 

ตอบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กอปรกับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิตตามมูลค่า    
ร้อยละศูนย์ ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้าที่ผลิตหรือน าเข้าสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต
ดังกล่าวจะได้รับการขยายก าหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
 
17. คลังสินค้าทณัฑบ์นสามารถเกบ็สินค้าที่ยงัมิได้เสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายอื่นทีไ่ม่ใช่เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้เจ้าของคลังสินค้า
ทัณฑ์บนต้องใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสินค้า ที่ยังไม่ได้เสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เท่านั้น โดยมิได้ก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือไม่ ดังนั้น เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนจึงสามารถใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่
เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ 
โดยวรรคสองของมาตรา 45 ดังกล่าว ได้ก าหนดให้การรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการท าบัญชี
คุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 
 
 
 
 
 



18. สินค้าทีไ่ดม้กีารช าระภาษีสรรพสามิตไว้แล้วจะสามารถน าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้ “คลังสินค้าทัณฑ์บน” 
หมายความว่า สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าได้
โดยยังไม่ต้องเสียภาษี และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ ก าหนดให้
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเท่านั้นแล้ว เห็นว่าสินค้าที่จะน าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้จะต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้
เสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเท่านั้น  ดังนั้นหากเป็นสินค้าที่เสียภาษีแล้วจะไม่สามารถน าเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่มาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ 

 
 
19. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเครื่องส ารองไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (UPS) ถือว่าเป็นแบตเตอรี่หรือไม่ 

ตอบ ประเด็นที่ว่าเครื่องส ารองไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (UPS) เป็นสินค้าแบตเตอรี่หรือไม่นั้น จะต้องพิเคราะห์ถึง
องค์ประกอบและลักษณะการใช้งานของเครื่อง UPS ซึ่งเครื่อง UPS ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ คือ 
เครื่องอัดแบตเตอรี่ (Charger) แบตเตอรี่ (Battery) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า (Inverter) และอุปกรณ์อื่น ๆ  
โดยมีหน้าที่ ประเภท และขนาดแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งหน้าที่และประสิทธิภาพของเครื่อง 
UPS ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นเครื่อง UPS เช่น บางชนิด
สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้มีความสม่ าเสมอ บางชนิดเพียงแต่ท าหน้าที่ส ารองไฟฟ้าและน ามาใช้เมื่อ
ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ปรากฏว่าเมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งแบตเตอรี่ในเครื่อง UPS จะหมดอายุและ
ต้องมีการเปลี่ยน เห็นได้ว่าแบตเตอร่ีเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของเคร่ือง UPS และในทางกายภาพ
สามารถแยกแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์อื่นได้ อีกทั้งการใช้งานของเครื่อง UPS มีความแตกต่างจาก
แบตเตอรี่ เครื่อง UPS มีหน้าที่หลักในการแปลงกระแสไฟฟ้ามาส ารองไว้ แล้วน าไปใช้เฉพาะกรณีมี
เหตุขัดข้องในการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อมิให้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทต้องหยุดท างานกะทันหันจนเกิดความเสียหายเท่านั้น มิได้ท า
หน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามปกติดังเช่นแบตเตอรี่ ดังนั้น เครื่องส ารองไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (UPS) นั้นก็
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นสินค้าแบตเตอรี่ ตามพระราชบัญญัติภาษีแบตเตอรี่ พ.ศ. 2560 

 
 


