
ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

06.01 รถยนต์น่ัง
(1) รถยนต์น่ังตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขของรถยนต์น่ัง ลว. 8 มิ.ย. 65)
ก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ 25
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
150 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามาตรฐานความ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ 30
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ 35
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
200 กรัม/กิโลเมตร
     (ง) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ 40
เซนติเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ

ตารางอัตราภาษีรถยนต์น่ัง รถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน รถยนต์กระบะ รถกอล์ฟฯ และรถจักรยานยนต์



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

6.01 รถยนต์น่ัง
(1) รถยนต์น่ัง
     (ก) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขของรถยนต์น่ัง ลว. 8 มิ.ย. 65)
และมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร
        1) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 13 14 15
100 กรัม/กิโลเมตร
        2) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 22 24 26
100 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 120 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 25 27 29
120 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 29 31 33
150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        5) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 34 36 38
200 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) อ่ืน ๆ นอกจาก (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบ
ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
        1) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 25 30
150 กรัม/กิโลเมตร 
        2) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 35 40
150 กรัม/กิโลเมตร 
     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ 50
เซนติเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

(2) รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle 
: PPV) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะท่ีอธิบดี (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ลว. 8 มิ.ย. 65)
ประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 20
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
200 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามาตรฐานความ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ
(Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 25
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
200 กรัม/กิโลเมตร 
     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์ 40
เซนติเมตร
(2) รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle 
: PPV) 
     (ก) รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle 
: PPV) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 18
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
185 กรัม/กิโลเมตร
        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 20
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ

ประเภทท่ี รายการ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 25
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
200 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบ่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 50
เซนติเมตร
     (ข) รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle
: PPV) ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซล ประเภทเมทิล
เอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 16
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
185 กรัม/กิโลเมตร
        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 18
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 23
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน
200 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์ 50
เซนติเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

(3) รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle
: PPV) แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขของรถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) 
Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะ แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ลว. 8 มิ.ย. 65)
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 18
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
175 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามาตรฐานความ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ
(Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(3) รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle 10
: PPV) แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้าท่ีสามารถ
เสียบปล๊ักประจุไฟฟ้าได้ (Plug-in Hybrid Electric 
 Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะ
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(4) รถยนต์น่ัง ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะท่ี
อธิบดีประกาศก าหนดท่ีผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะของรถยนต์น่ังท่ีผลิตจากรถยนต์กระบะ หรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า
และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ลว. 8 มิ.ย. 65)
ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ
     (ก) ท่ีผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่ีมี (ประกาศกรมฯ เร่ือง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงน ารถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield)
คุณสมบัติตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือน ารถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์น่ัง ลว. 8 มิ.ย. 65)
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์ 2.5
เซนติเมตร
        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์ 40
เซนติเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
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เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

     (ข) ท่ีดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 4 ซ่ึงเสียภาษี 25 (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ตาม มาตรา 29 วรรคสอง ลว. 16 ก.ย. 60)

ตามมาตรา 29 (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการช าระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ ลว . 16 ก.ย. 60)
(5) รถยนต์สามล้อชนิดรถสกายแลป 0
(6) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) ถึง (5) 40 50

06.02 รถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ตามหลักเกณฑ์ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ลว. 8 มิ.ย. 65)
เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ 25
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ไม่เกิน
150 กรัม/กิโลเมตร
(2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ 30
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เกิน
150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
(3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ 35
เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เกิน
200 กรัม/กิโลเมตร
(4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ 40
เซนติเมตร
(5) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) ถึง (4) 40

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

06.02 รถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน
(1) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนดท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 13 14 15
กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 100 22 24 26
กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 120 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 120 25 27 29
กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
     (ง) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 29 31 33
กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (จ) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 34 36 38
กรัม/กิโลเมตร
(2) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) ท่ีมีความจุของกระบอกสุบไม่เกิน
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 25 35
กรัม/กิโลเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 30 40
กรัม/กิโลเมตร
(3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 50
ลูกบาศก์เซนติเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

06.01 รถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน
และ (1) ท่ีใช้เป็นรถพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 0 (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน

06.02 และจ านวนท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ท่ีใช้เป็นรถพยาบาล ลว. 8 มิ.ย. 65)
(2) รถยนต์ต้นแบบท่ีผลิตหรือน าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ 0 (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบท่ีน าไปวิจัย
เพ่ือน าไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะท่ีไม่เคยมีการ พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ลว. 8 มิ.ย. 65)
จ าหน่ายในท้องตลาดเป็นการท่ัวไปในราชอาณาจักร
และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคย
ได้รับยกเว้นภาษีมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา
หรือทดสอบสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(3) รถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน
ประเภทประหยัดพลังงาน
     (ก) แบบผสมท่ีใช้พลักงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดี แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ลว. 8 มิ.ย. 65)
ประกาศก าหนด
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 8
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 16
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ

ประเภทท่ี รายการ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 21
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 26
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        5) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 40
ลูกบาศก์เซนติเมตร 
     (ข) แบบผสมท่ีใช้พลักงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
Electric Vehicle) ซ่ึงต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ท่ีได้รับ
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติตาม การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ลว. 8 มิ.ย. 65)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 4
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 8
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 10.5
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

        4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 13
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซค์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 0 2
ซ่ึงต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
การส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ท่ีได้รับ
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ลว. 8 มิ.ย. 65)
     (ง) แบบเซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) 8
     (จ) แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลตาม (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ลว. 8 มิ.ย. 65)
        1) เคร่ืองยนต์เบนซินท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 14
1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
        2) เคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 14
1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
        3) เคร่ืองยนต์เบนซินท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 12
1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงปัองกัน (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
        4) เคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 12
1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิง (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ปัองกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
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        5) เคร่ืองยนต์เบนซินท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 10
1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทเอทานอล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ และ
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร 
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ความปลอดภัยเชิงปัองกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
        6) เคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 10
1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ และมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร และต้อง 
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ปลอดภัยเชิงปัองกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(3) รถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารโดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 
10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
     (ก) แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid
Electric Vehicle)
        1) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
ท่ีมีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ลว. 8 มิ.ย. 65)
           ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 6 8 10
100 กรัม/กิโลเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

           ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 9 11 13
100 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 120 กรัม/กิโลเมตร
           ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 14 16 18
120 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร
           ง) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 19 21 23
150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
           จ) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 24 26 28
200 กรัม/กิโลเมตร
        2) อ่ืนๆ นอกจาก 1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบ
ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
           ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 15 20
150 กรัม/กิโลเมตร
           ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 25 30
150 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 40
ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ข) แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า
ท่ีสามารถเสียบปล๊ักประจุไฟฟ้าได้ (Plug-in Hybrid
Electric Vehicle)
        1) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด
           ก) มีระยะการว่ิงด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Range) 5
ไม่ต่ ากว่า 80 กิโลเมตร/การประจุไฟฟ้า 1 คร้ัง และมีขนาด
ถังน้ ามันไม่เกิน 45 ลิตร
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           ข) มีระยะการว่ิงด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Range) 10
ต่ ากว่า 80 กิโลเมตร/การประจุไฟฟ้า 1 คร้ัง และมีขนาด
ถังน้ ามันมากกว่า 45 ลิตร
        2) อ่ืน ๆ นอกจาก 1) 15 20
        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 30
ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
        1) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 2 แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ลว. 8 มิ.ย. 65)
        2) อ่ืน ๆ นอกจาก 1) 8 10
     (ง) แบบเซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)
        1) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 1
        2) อ่ืน ๆ นอกจาก 1) 5
(4) รถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกน 10 คน
ประเภทใช้เช้ือเพลิงทดแทนตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน 
คุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ประเภทใช้เช้ือเพลิงทดแทน ลว. 8 มิ.ย. 65)
     (ก) ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 20
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร และตัองปฏิบัติตามมาตรฐาน (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
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        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 25
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 30
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 40
ลูกบาศก์เซนติเมตร 
     (ข) ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
        1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 20
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร และตัองปฏิบัติตามมาตรฐาน (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
        2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 25
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 30
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 40
ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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(5) รถยนต์น่ังสามล้อ และรถยนต์น่ังท่ีผลิตข้ึนโดยใช้
เคร่ืองยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250
ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ก) รถยนต์น่ังสามล้อ
        1) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) 2
        2) อ่ืน ๆ นอกจาก 1) 4
     (ข) รถยนต์น่ังท่ีผลิตข้ึนโดยใช้เคร่ืองยนต์ของ 4
รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

06.03 รถยนต์กระบะท่ีออกแบบส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวม
น้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์กระบะท่ีออกแบบส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
(1) ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีใส่สัมภาระด้านหลังท่ีน่ังคนขับ (No Cab) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศ์กเซนติเมตร ลว. 8 มิ.ย. 65)
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะท่ีออกแบบส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก
ก าหนด และมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีใส่สัมภาระด้านหลังท่ีน่ังคนขับ (No Cab) ลว. 8 มิ.ย. 65)
ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 2
กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  
กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ
20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
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     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกโซด์ไม่เกิน 200 2.5
กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 
กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 3
กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  
กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ
20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
     (ง) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เกิน 200 4
กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 
กรัม/กิโลเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 3
185 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 4
185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 5
200 กรัม/กิโลเมตร
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(2) ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีใส่สัมภาระด้านหลังท่ีน่ังคนขับ (NO Cab)
ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ตามหลัก-
เกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 2
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 185 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 3
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 4
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
(3) มีพ้ืนท่ีใส่สัมภาระด้านหลังท่ีน่ังคนขับ (Space Cab)
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะท่ีออกแบบส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก
ก าหนดและมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ท่ีมีพ้ืนท่ีใส่สัมภาระด้านหลังท่ีน่ังคนขับ (Space Cab) ลว. 8 มิ.ย. 65)
ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 3
กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  
กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
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20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกโซด์ไม่เกิน 200 4
กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 
กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 5
กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  
กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ
20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
     (ง) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เกิน 200 6
กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 
กรัม/กิโลเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 4
185 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 6
185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 8
200 กรัม/กิโลเมตร
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(4) ท่ีมีพ้ืนท่ีใส่สัมภาระด้านหลังท่ีน่ังคนขับ (Space Cab)
ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ตามหลัก-
เกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 3
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 185 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 5
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 7
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
(5) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะส่ีประตู (Double Cab) ลว. 8 มิ.ย. 65)
ก าหนด และมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250
ลูกบาศก์เซนติเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 9
กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  
กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ
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20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกโซด์ไม่เกิน 200 10
กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 
กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 12
กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  
กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ
20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
     (ง) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เกิน 200 13
กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน 0.005 
กรัม/กิโลเมตร
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 8
185 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10
185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 13
200 กรัม/กิโลเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

(6) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)
ท่ีใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ตามหลัก-
เกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 6
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 185 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 9
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 185 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 12
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
(7) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab)
แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์กระบะส่ีประตู (Double Cab) แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า
Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ี (Hybrid Eletric Vehicle) ลว. 8 มิ.ย. 65)
อธิบดีประกาศก าหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความ (ประกาศกรมฯ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ลว. 8 มิย. 65)
ปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน
เกิดเหตุ (Active Safety) ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 6
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และ
        1) ปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005  

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

กรัม/กิโลเมตร หรือ
        2) ใช้เช้ือเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ
20 เป็นส่วนผสมกับน้ ามันเช้ือเพลิงได้ ไม่ว่าจะปล่อยฝุ่นละออง
(PM) เกิน 0.005 กรัม/กิโลเมตร หรือไม่ก็ตาม
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 8
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และปล่อยฝุ่นละออง (PM) เกิน
0.005 กรัม/กิโลเมตร
(8) รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) 5
แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ท่ีสามารถเสียบ
ปล๊ักประจุไฟฟ้าได้ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด
(9) รถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า
 (Electric Powered Vehicle) (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้า (Eletric Powered Vehicle) ลว. 8 มิ.ย. 65)
     (ก) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดี 0 2
ประกาศก าหนด
     (ข) อ่ืน ๆ นอกจาก (ก) 10 10
(10) รถยนต์กระบะแบบเซลล์เช้ือเพลิง 
(Fuel Cell Powered Vehicle
     (ก) ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณลักษณะท่ีอธิบดี 0 1
ประกาศก าหนด
     (ข) อ่ืน ๆ นอกจาก (ก) 5 5

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

(11) รถยนต์กระบะสามล้อ
     (ก) ท่ีผลิตหรือประกอบข้ึนโดยใช้เคร่ืองยนต์ซ่ึงมิได้ใช้ 0 (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์กระบะสามล้อท่ีผลิตหรือประกอบข้ึนโดยใช้เคร่ืองยนต์ซ่ึงมิได้ใช้ส าหรับ
ส าหรับรถยนต์โดยเฉพาะมาติดต้ัง ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข รถยนต์โดยเฉพาะมาติดต้ัง ลว. 8 มิ.ย. 65)
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ข) ท่ีขับเคล่ือนตัวด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีมีแรงดันไฟฟ้า 2
มากกว่า 12 โวลต์ข้ึนไป
     (ค) ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานเช้ือเพลิง 4
(12) รถยนต์กระบะท่ีผลิตหรือประกอบข้ึนโดยใช้ 0 (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์กระบะท่ีผลิตหรือประกอบข้ึนโดยใช้เคร่ืองยนต์ซ่ึงมิได้ใช้ส าหรับรถยนต์
เคร่ืองยนต์ซ่ึงมิได้ใช้ส าหรับรถยนต์โดยเฉพาะมาติดต้ัง โดยเฉพาะมาติดต้ัง ลว. 8 มิ.ย. 65)
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(13) รถยนต์ต้นแบบท่ีผลิตหรือน าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ 0
เพ่ือน าไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะท่ีไม่เคยมีการ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบท่ีน าไปวิจัย
จ าหน่ายในท้องตลาดเป็นการท่ัวไปในราชอาณาจักร และ พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ลว. 8 มิ.ย. 65)
ไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้
รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา
หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(14) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) ถึง (13)
     (ก) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 15
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 17
ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

     (ค) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 17
ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด
     (ง) มีความจะของกระบอกสูบเกิน 3,250 40 50
ลูกบาศก์เซนติเมตร

ต้ังแต่
๗ พ.ค. ๖๕
เป็นต้นไป

06.90 อ่ืน ๆ นอกจาก 06.01 ถึง 06.03
(1) รถกอล์ฟทุกประเภท รถบักก้ีและรถเอทีวี ท่ีขับเคล่ือน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าท่ีมีแรงด้นไฟฟ้ามากกว่า 12 โวลต์ข้ึนไป
หรือขับเคล่ือนด้วยพลังงานเช้ือเพลิง
     (ก) แบบพลังงานไฟฟ้า 5
     (ข) อ่ืน ๆ นอกจาก (ก) 10
(2) รถยนต์สามล้อท่ีมีลักษณะการขับข่ีเช่นเดียวกับ
รถจักรยานยนต์
     (ก) แบบพลังงานไฟฟ้า
        1) ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 48 โวลต์ 0 (ประกาศกรมฯ เร่ือง ขยายก าหนดเวาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 (ฉบับท่ี 16) ลว. พ.ค. 65)
        2) ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต้ังแต่ 48 โวลต์ข้ึนไป 5
     (ข) แบบท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิง หรือแบบผสมท่ีใช้พลังงาน
เช้ือเพลิงและไฟฟ้า
        1) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 3
50 กรัม/กิโลเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ

รายการประเภทท่ี



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๗ พ.ค. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

        2) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 5
50 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร
        3) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 9
90 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร
        4) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 18
130 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) อ่ืน ๆ นอกจาก (ก) ถึง (ข) 20

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

07.01 รถจักรยานยนต์
(1) แบบพลังงานไฟฟ้า (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า ลว . 8 มิ.ย. 65)
     (ก) ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 48 โวลต์ เช่น 0 0
รถจักรยานไฟฟ้า เป็นต้น (ประกาศกรมฯ เร่ือง 
     (ข) ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต้ังแต่ 48 โวลต์ข้ึนไปตามหลักเกณฑ์ 1 1
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ค) ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต้ังแต่ 48 โวลต์ข้ึนไป 5 10
(2) แบบท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิง หรือแบบผสมท่ีใช้พลังงาน
เช้ือเพลิงและไฟฟ้า ท่ีใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐาน
ท่ีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศ
ก าหนด หรือข้อก าหนดทางเทคนิคยานยนต์ของ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถจักรยานยนต์แบบท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิง หรือแบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า
สหประชาชาติ (UN Regulation No.75) และต้องปฏิบัติ ลว. 8 มิ.ย. 65)
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
     (ก) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 3 4 5
50 กรัม/กิโลเมตร
     (ข) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 5 6 10
50 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร
     (ค) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 9 10 15
90 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร
     (ง) ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 18 20 25
130 กรัม/กิโลเมตร

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ๙ มิ.ย. ๖๕ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
๙ มิ.ย. ๖๕ จนถึง จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

(3) รถจักรยานยนต์ต้นแบบท่ีผลิตหรือน าเข้ามาโดยมี 0
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ (ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบท่ีน าไปวิจัย
ท่ีไม่เคยมีการจ าหน่ายในท้องตลาดเป็นการท่ัวไปใน พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ลว. 8 มิ.ย. 65)
ราชอาณาจักรและไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต
มาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้วแต่
ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
(4) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) ถึง (3) 20 25 30

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ 9-มิ.ย.-65 9-มิ.ย.-65 ต้ังแต่ 9-มิ.ย.-65 ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
9-มิ.ย.-65 จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ จนถึง ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง 31 ธ.ค. 68 ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ



ต้ังแต่ 9-มิ.ย.-65 9-มิ.ย.-65 ต้ังแต่ 9-มิ.ย.-65 ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่ ต้ังแต่
9-มิ.ย.-65 จนถึง จนถึง ๑ ม.ค. ๖๖ จนถึง ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๖๙ ๑ ม.ค. ๗๑ ๑ ม.ค. ๗๓
เป็นต้นไป ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง 31 ธ.ค. 68 ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง 31 ธ.ค. 70 ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นตันไป ถึง 31 ธ.ค. 72 เป็นต้นไป

ประเภทท่ี รายการ

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ


