
พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

ละนอง แก้วศรีช่วง 



ภาษสีรรพสามิต พ.ศ.2560 
 พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 10 ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวนัที ่18 มีนาค 2560 โดยให้มีผล
บังคบัใช้เมื่อพ้น 60 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวนัที ่20 มีนาคม 2560  ดังน้ันจึงมีผลบังคบัใช้
ตั้งแต่วนัที ่16 กนัยายน 2560  

 พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เป็นการรวมกฎหมาย
สรรพสามิตทั้ง 7 ฉบับ เข้าไว้ด้วยกนั  โดยยดึโครงสร้างของพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เป็นหลกั 



ค าจ ากดัความตาม มาตรา 4 
“ผลติ”  หมายความวา่ ท า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพ

สินคา้ หรือท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหมี้ข้ึนซ่ึงสินคา้ไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ แต่
มิใหห้มายความรวมถึง 

 (1) การประดษิฐ์ค้นคว้าทีม่ิได้ท าขึน้เพือ่ขาย 
 (2) การผลติยาสูบจ านวนไม่เกนิห้าร้อยกรัมหรือมียาสูบประเภทยาเส้น  
                    จ านวนไม่เกนิหน่ึงกโิลกรัมเพือ่บริโภคเอง  
 (3) การเปลีย่นแปลงสุราโดยน าน ้ าสุราอ่ืนใด หรือน ้า หรือของเหลว  
                    หรือวตัถุอ่ืนใดเจือปนลงในสุราเพือ่บริโภคเอง หรือในกรณีท่ีมีผู้ซ้ือ 
                    ร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงเพื่อด่ืมในขณะนั้น 
 (4) การดดัแปลงโดยผูด้ดัแปลงท่ีมิไดป้ระกอบกิจการเป็นธุรกิจ 



ค าจ ากดัความตาม มาตรา 4 
“ดดัแปลง” หมายความวา่ การกระท าใดๆ ต่อรถยนต์กระบะหรือส่ิง

ใดๆ ตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวงใหเ้ป็นรถยนตน์ัง่ หรือเป็นรถยนต์
โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคน โดยผูก้ระท ามิใช่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม 

“ผู้ดดัแปลง” ใหห้มายความรวมถึงผู้ทีว่่าจ้าง หรือจดัใหผู้อ่ื้นท าการ
ดดัแปลงดว้ย  

 (ความรับผดิในอนัที่จะต้องเสียภาษีส าหรับรถยนต์ดดัแปลง ให้  

      เกดิขึน้เมือ่การดดัแปลงส้ินสุดลง ให้ผู้ดดัแปลงเสียภาษีตามมูลค่าจาก 

      การดดัแปลง แต่ต้องไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ขั้นต ่าตามทีอ่ธิบดกี าหนด) 



ค าจ ากดัความตาม มาตรา 4 
“สถานแสดงรถยนต์เพือ่ขาย” หมายความวา่ สถานท่ีใชแ้สดงรถยนตเ์พื่อ

ขายของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี 
 (ม.30) ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษสี าหรับรถยนต์ทีแ่สดง หรือ 

      เกบ็ไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพือ่ขาย ให้เกดิขึน้พร้อมกบัความรับผดิใน 

       การเสียภาษมูีลค่าเพิม่) 

“คลงัสินค้าทณัฑ์” หมายความวา่ สถานท่ีนอกโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี
ไดรั้บอนุญตตามพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ป็นท่ีเกบ็สินคา้ไดโ้ดยยงัไม่ต้องเสีย
ภาษ ี



ค าจ ากดัความตาม มาตรา 4 
“เขตปลอดอากร” หมายความวา่ เขตปลอดอากรตามกฎหมายวา่ดว้ย

ศุลกากร 
“เขตประกอบการเสรี” หมายความวา่ เขตประกอบการเสรีตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนิคมอตุาหกรรมแห่งประเทศไทย 
“เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความวา่ขา้ราชการพลเรือนสงักดักรม

สรรพสามิต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือนสงักดั

กระทรวงการคลงั หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี 



พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
 มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั..มีอ านาจแต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ี กบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม และพิกดั
อตัราภาษีสรรพสามิตไม่เกินอตัราตามทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือยกเวน้ไม่
เกบ็ค่าธรรมเนียม ..... 
 กฏกระทรวง เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบั
ได ้
 มาตรา 7 ใหอ้ธิบดีมีอ านาจตีความประเภทสินค้าและบริการตาม
บญัชีพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตทา้ยพระราชบญัญติัน้ีโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 



ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษสีรรพสามติ 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

 ผู้ประกอบการสถานบริการ 

 ผู้น าเข้า 

 ผู้อืน่ที ่พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามิต ก าหนด 



การเสียภาษ ี
  เสียตามมูลค่า หรือตามปริมาณของสินค้า หรือบริการ หรือทั้งตามมูลค่า และ 

ตามปริมาณของสินค้า หรือบริการ 

(อธิบดมีีอ านาจประกาศราคาขายปลกีแนะน าเพือ่ถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี) 

การเสียภาษีตามมูลค่า 
  สินค้า ใหถื้อตามราคาขายปลีกแนะน า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

  บริการ ใหถื้อตามรายรับของสถานบริการ 

 



ราคาขายปลกีแนะน า 
 หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะน าท่ีผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือ
ผูน้ าเขา้ ประสงคใ์หเ้ป็นราคาขายต่อผูบ้ริโภคทัว่ไป (โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) 

 ราคาขายปลกีแนะน า คิดจาก ต้นทุนการผลติ ค่าบริหารจัดการ และ
ก าไรมาตรฐาน 

  



ต้นทุนการผลติ 
 สินค้าผลติในราชอาณาจกัร 
 ได้แก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงแรง และค่าใช้จ่ายในการผลติ 

 

  สินค้าน าเข้า 
       ได้แก่ ราคา ซี. ไอ. เอฟ  อากรศุลกากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีใ่ช้ใน
พธีิการศุลกากร 



ค่าบริหารจัดการ 
  ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกนัภยั ค่าภาษี
สรรพสามิต ค่าภาษอีืน่ ๆ ทีจ่ดัเกบ็จากการขายสินค้าน้ัน 
ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ  เงนิกองทุน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการขายสินค้า 



ก าไรมาตรฐาน 
  ใหคิ้ดจาก ราคาขายปลกีแนะน า หกัดว้ย ต้นทุนการ
ผลติ และค่าบริหารจดัการ 

    ก าไรมาตรฐาน = (ราคาขายปลกีแนะน า - ต้นทุน - ค่าบริหาร) 



ภาษสีรรพสามิต พ.ศ.2560 
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า แจ้งราคาขายปลกีแนะน า และ

โครงสร้างของราคาขายปลกีแนะน าต่ออธิบด ี(ม.18) 

 อธิบดีมีอ านาจผ่อนผนัให้น าสินค้าติดตัวเข้ามา หรือน าเข้ามาเพือ่ 

     เป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าเข้ามาโดยมิใช่เพือ่การค้า ตามหลกัเกณฑ์และ 

      วธีิการและเงื่อนไขตามทีอ่ธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ แจ้งราคาค่าบริการทีเ่รียกเกบ็ในการ
ประกอบกจิการต่ออธิบดี (ม.19) 



ความรับผดิชอบในอนัที่จะต้องเสียภาษ ี
 สินค้าทีอ่ยู่ในโรงอุตสาหกรรม ใหถื้อวา่ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษี

เกิดข้ึนเม่ือ 
  น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เวน้ แต่น าไปเกบ็ไวใ้น   
       คลงัสินคา้ทณัฑบ์น  
  น าสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
  เมื่อมีการช าระภาษมูีลค่าเพิม่ ไม่วา่จะเกิดข้ึนทั้งหมด หรือ  
      บางส่วนกต็าม  
 
 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี เป็นเหตุใหก้ารช าระภาษี
ขาดหรือเกินไปจากท่ีไดช้ าระแลว้ ใหผู้เ้สียภาษีช าระภาษีเพิ่มให้
ครบถว้น หรือขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน ภายใน 30 วนั นบัแต่มีการ
เปล่ียนแปลงอต้ราภาษีดงักล่าว 



ความรับผดิชอบในอนัที่จะต้องเสียภาษ ี
 กรณีน าเข้า   

 ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษี เกดิขึน้ในเวลาเดียวกบัความรับ  
       ผดิในอนัทีจ่ะต้องเสียภาษีศุลกากร 

 กรณีสถานบริการ 
 ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนเมื่อได้ช าระค่าบริการ 

  เมือ่มกีารเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ไม่วา่จะทั้งหมด หรือบางส่วนเกิดข้ึนก่อนไดรั้บ   
       ช าระค่าบริการ ใหถื้อวา่ความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือ 
        ไดมี้การช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 



การจดทะเบียนสรรพสามิต 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีผ่ลติสินค้าสรรพสามิตทุกชนิดต้องจดทะเบียน

สรรพสามิตก่อนเร่ิมผลติสินค้า (รวมทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา 
ยาสูบ และไพ่ ) 

 ผู้ประกอบการสถานบริการที่มีหน้าทีต้่องเสียภาษีสรรพสามิต ต้องยืน่
ขอจดทะเบียนสรรพสามิตภาย 30 วนัก่อนเร่ิมให้บริการ 

 ผู้น าเข้าสินค้าสรรพสามิต ต้องยืน่ขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายใน 30 
วนัก่อนเร่ิมน าเข้าสินค้า 



การขอรับใบอนุญาตผลติสินค้า 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีผ่ลติสินค้า สุรา ยาสูบ และไพ่ นอกจากมีหน้าทีต้่อง

จดทะเบยีนสรรพสามิตแล้ว ยงัต้องขอรับใบอนุญาตผลติสุรา ยาสูบ หรือไพ่ 
จากอธิบดีกรมสรรพสามิต อกีด้วยจึงสามารถผลติสินค้าได้ เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้วจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขทีอ่ธิบดี
ประกาศก าหนด 

 ผู้ทีจ่ะน าเข้าสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ต้องขออนุญาตจากอธิบดกีรม
สรรพสามิต 

 ผู้ขายสินค้าประเภท สุรา ยาสูบ และไพ่ จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายสุรา 
ยาสูบ และไพ่ จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

 (ใบอนุญาตผลติสินค้ามีอายุ 3 ปี ใบอนุญาตขายมีอายุ 1 ปี ) 



ใบทะเบียนสรรพสามิต 
  มาตรา.33 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการสถานบริการ 
ผูน้ าเขา้ ยืน่ค  าขอจดทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพื้นท่ี ณ ส านกังาน
สรรพสามิตพื้นท่ีแห่งท่ีโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาน
บริการนั้นตั้งอยู ่
 มาตรา.35 ใบทะเบียนสรรพสามิตช ารุดในสาระส าคญัหรือสูญหาย   
ใหย้ืน่ค  าขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
ทราบถึงการช ารุดในสาระส าคญัหรือการสูบหาย 
 มาตรา.36 การย้ายโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาน
บริการ ตอ้งแจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั (ออกใบทะเบียนใหม่) 
 



ใบทะเบียนสรรพสามิต 
 มาตรา.37 เลกิหรือโอนกจิการ ใหแ้จง้ก่อนวนัเลิกหรือโอนกิจการ
ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  และใหค้นืใบทะเบียนสรรพสามิตภายใน 15 วนั นบั
แต่วนัท่ีหยดุประกอบการ 
 ผู้รับโอนตอ้งยืน่ขอใบทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 7 วนั นบัแต่วนั
รับโอนกิจการ 
 มาตรา.38 ผู้ประกอบการตาย  ใหท้ายาท หรือผูจ้ดัการมรดกยืน่ค  า
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีผูป้ระกอบการถึงแก่
ความตาย 



ใบทะเบียนสรรพสามิต 

 มาตรา.39 ในกรณทีีผู้่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ
ผู้ประกอบการสถานบริการไม่ยืน่งบเดือน หรือผู้น าเข้าไม่
ยืน่บัญชีรับจ่ายสินค้าทีน่ าเข้ามาในราชอาณาจักร ติดต่อกนั
เป็นเวลา 6 เดอืน ขึน้ไป อธิบดีมีอ านาจส่ังเพกิถอนการจด
ทะเบียนสรรพสามิตได้ 



คลงัสินค้าทัณฑ์บน 
 ผู้ประสงค์จะตั้งสินค้าทณัฑ์บนต้องยืน่ค าขอต่ออธิบด ี
 กรณีอธิบดีไม่อนุญาตใหต้ั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ตอ้งอุทธรณต่อ
รัฐมนตรีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ไม่อนุญาต 
 ใหรั้ฐมนตรีพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั  
 ค าวนิิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นทีสุ่ด 
 ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดช้ดั 
 ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคญั หรือสูญหาย ใหย้ืน่ขอรับใบแทนต่อ
อธิบดีหรือสรรพสามิตพืน้ทีภ่ายใน 15 วนั  
 ต้องเสียค่าธรรมเนียมคลงัสินค้าทณัฑ์บนรายปี 
 

 



คลงัสินค้าทัณฑ์บน 
 คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตอ้งใชเ้กบ็สินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้สียภาษีของผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมเท่านั้น 
 การรับ จ่าย และการจัดเกบ็สินค้าต้องท าบญัชีคุมสินค้า 
 การเปิดคลงัสินค้าทณัฑ์บนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
 ผูท่ี้จะเขา้ไปในคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นและตอ้ง
เขา้ไปต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 สินค้าขาดไปจากบญัชีคุม ให้เสียภาษพีร้อมเบีย้ปรับเงนิเพิม่ เวน้แต่จะ
พิสูจนไ์ดว้า่สินคา้ท่ีสูญหายเกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือเป็นขอ้ผดิพลาดในการตรวจ
นบัปริมาณสินคา้ โดยมิไดเ้กิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 



คลงัสินค้าทัณฑ์บน 
 เจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นจะเลกิกจิการต้องขออนุญาติต่ออธิบดี
พร้อมแจง้ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมทราบ และใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
 1. น าสินค้าไปเกบ็ในโรงอุตสาหกรรม หรือคลงัสินค้าทณัฑ์บนอืน่ 

 2.ช าระภาษีภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด 

 อธิบดีจะอนุญาตต่อเม่ือไดด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ 



คลงัสินค้าทัณฑ์บน 
 เจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นฝ่าฝืน กฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด และการฝ่าฝืนนั้นอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง อธิบดีมีอ านาจเพกิถอนใบอนุญต โดย
แจ้งเป็นหนังสิอใหเ้จา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วนั  
 เจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 
วนั และมีสิทธิด าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะมีค าวินิจฉยัของรัฐมนตรี 
 ให้รัฐมนตรีพจิารณาอุทธรณฺให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 
 ค าวนิิจฉัยของรัฐมนตรีถือเป็นทีสุ่ด 



คลงัสินค้าทัณฑ์บน 
 กรณีเจา้ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์นละทิง้คลงัสินค้าทณัฑ์บนโดยเจ้า
พนักงานไม่สามารถติดต่อได้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต อธิบดีมีอ านาจสัง่
ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมน าสินคา้ไปเกบ็ในโรงอุตสากรรม หรือช าระ
ภาษีใหค้รบถว้นภายในก าหนดเวลาได ้
 กรณเีป็นการเลกิกจิการหรือถูกเพกิถอนใบอนุญาต หากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมไม่น าสินค้าไปเกบ็ในโรงอุตสาหกรรม หรือช าระภาษีให้
ครบถว้นตามเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจส่ังให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตน าสินค้าน้ันออกขาดทอดตลาดได้ 



คลงัสินค้าทัณฑ์บน 
 เงินทีไ่ด้จากการขาดทอดตลาด เม่ือหักค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษา 
การขายทอดตลาด และค่าภาษีแลว้ เหลือเท่าใดใหแ้จง้ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมนั้นมารับคืน 
 ถ้าไม่มารับคนืภายในก าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันวันแจ้ง ให้เงินน้ัน
ตกเป็นของแผ่นดิน 



การยืน่แบบรายการภาษแีละช าระภาษ ี
 มาตรา54 (1) สินค้าทีผ่ลติขึน้ในราชอาณาจักร  ใหย้ืน่แบบรายการ
ภาษีพร้อมช าระภาษีก่อนความรับผดิในอนัที่จะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ (ก่อน
น าสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม)  
 กรณีความรับผดิชอบในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนพร้อมกบัการ
เสียภาษีมูลค่าเพิม่ ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระค่าภาษีภายในวนัทีสิ่บ
ห้าของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึน หรือ
ก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลงัสินคา้ทณัฑบ์น แล้วแต่
กรณีใดจะเกดิขึน้ก่อน 



การยืน่แบบรายการภาษแีละช าระภาษ ี
 (2) กรณีน าเข้า ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีในเวลาท่ี
ออกใบขนสินคา้ใหต้ามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
 (3) กรณีสถานบริการ ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษี
ภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสีย
ภาษีเกิดข้ึน 
 (4) กรณีอืน่ ใหย้ืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีภายในวนัท่ีสิบ
หา้ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีความรับผดิในอนัท่ีจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึน 



การยืน่แบบรายการภาษแีละช าระภาษ ี
 มาตรา 56 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมินเป็นหนงัสือต่อผู ้
มีหนา้ท่ีเสียภาษี ใหช้ าระภาษีภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง  มาตรา 57 
หรือนบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าวนิิจฉัยนั้น (กรณีมีการอุทธรณ์การประเมินภาษี) 
 มาตรา 58 รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดสินคา้ใดใหเ้ป็นสินคา้ท่ีผู ้
ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอรับช าระภาษภีายในวนัทีสิ่บห้าของเดือนถดัจาก
เดือนท่ีน าสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลงัสินคา้ทฒัฑบ์นโดยมี
หลกัประกนัได ้(ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่มีการใชแ้สตมป์หรือเคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษี) 
  



การยืน่แบบรายการภาษแีละช าระภาษ ี
 มาตรา 59 กรณีผูป้ระกอบการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
หลายแห่งอาจยืน่ค  าขอต่ออธิบดีขอยืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีรวม 
ณ ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงกไ็ด ้
 หรืออธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะประกาศก าหนดใหย้ืน่แบบ
รายการภาษีพร้อมช าระภาษี ณ สถานท่ีอ่ืน หรือผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ก็
ได้ 
 มาตรา 60 ผูน้ าเขา้ยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี ณ สถานท่ีท่ี
อธิบดีประกาศก าหนด (สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของส านกังานของ
ผูน้ าเขา้ หรือ สนง.สรรพสามิตท่ีส านกังานศุลกากรหรือด่านศุลกากรตั้งอยู)่ 



แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษ ี

 มาตรา 64 ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดใหสิ้นคา้ใดเป็น
สินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีโดยการใชแ้สตมป์สรรพสามิตหรือเคร่ืองหมายแสดง
การเสียภาษี 
 มาตรา 65 เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีมี  2 ปรเภท คือ 
 (1) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ซ่ึงกรม
สรรพสามิตจดัท าข้ึน 
 (2) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ซ่ึงผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูน้ าเขา้ไดจ้ดทะเบียนกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีส าหรับสินคา้ของตนเอง 



แสตมป์สรรพสามิต และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษ ี

  แสตมป์สรรพสามิต มี 3 ชนิด คอื 
 แสตมป์เคร่ืองดื่ม 

   แสตมป์สุรา 

   แสตมป์ยาสูบ 



แสตมป์เคร่ืองดืม่ 
 แสตมป์เคร่ืองดืม่ม ี2 ชนิด คอื 
  แสตมป์เคร่ืองด่ืม ส าหรับเคร่ืองด่ืมท่ีผลติในราชอาณาจักร 

   แสตมป์เคร่ืองด่ืม ส าหรับเคร่ืองด่ืมท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร
  



            แสตมป์สุรา 
  แสตมป์สุรา มี 3 ชนิด คอื 

   แสตมป์สุราท่ีผลติในราชอาณาจักร 

   แสตมป์สุราท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

   แสตมป์สุราท่ีผลิต และน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงมีการ 

       แสดงและขายในคลงัสินค้าทณัฑ์บนทีต่ั้งอยู่ในสนามบนิท่ีเป็น   
       ด่านศุลกากรเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ผูท่ี้เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร
   



แสตมป์ยาสูบ 

  แสตมป์ยาสูบ มี 3 ชนิด คอื 
 แสตมป์ยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลติในราชอาณาจักร 

   แสตมป์ส าหรับยาสูบชนิดอืน่ทีผ่ลติในราชอาณาจักร              
        นอกจากบุหร่ีซิกาแรต 

   แสตมป์ยาสูบส าหรับยาสูบท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

แสตมป์ยาสูบ 



เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
  เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษขีองทางราชการส าหรับไพ่ทีผ่ลติ
ในราชอาณาจกัร หรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัร  

 ท าดว้ยกระดาษสีขาว ขนาด 2 x 7 เซนติเมตร ตรงกลางเคร่ืองหมาย
เป็นรูปวงกลม มีรูปนกวายุภักษ์อยู่ตรงกลางสีน ้ าเงิน ด้านบนมีอักษร 
“กระทรวงการคลังประเทศไทย” ด้านล่างมีอักษร “กรมสรรพสามิต” 
ดา้นซา้ยมีอกัษร “ไพ”่ ดา้นขวามีอกัษร “กรมสรรพสามิต” สีน ้ าเงิน 



เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
  เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน  

 ก. ส่ิงผนึกภาชนะ 
                 1.ฝาจีบหรือฝาเกลียว   
    2. ฝาหรือจุก หรือส่ิงผนึกภาชนะอ่ืนซ่ึงใชผ้นึกภาชนะนั้นได้
ท านองเดียวกบัฝาหรือจุก 
 
 ข. ภาชนะบรรจุสินค้าซ่ึงสามารถปิดผนึกได้โดยไม่ต้องใช้ส่ิงผนึก
ภาชนะตาม (ก)  







สรุป สินค้าทีใ่ช้แสตมป์หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษ ี

 สินค้าทีเ่สียภาษีสรรพสามติโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต ได้แก่  
 สุรา เวน้แต่สุราแช่ท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราท่ีมีการติดตั้งระบบ     
        มาตรวดัและระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต 
   ยาสูบ 
   เคร่ืองดืม่ เวน้แต่ 
 เคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและ
ระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต 
 เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไมแ้ละน ้าพืชผกั 
 หวัเช้ือเขม้ขน้เฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม  

 



สินค้าทีใ่ช้แสตมป์หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

 สินค้าไพ่ เป็นสินคา้ท่ีเสียภาษีโดยใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี         

                    ของทางราชการ 
 สินค้าเคร่ืองดื่ม เป็นสินคา้ท่ีเสียภาษีโดยใชเ้คร่ืองหมายแสดงการเสีย

ภาษีจดทะเบียน เว้นแต่ 
   เคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและ 
       ระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต 
   เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม ้และน ้าพืชผกั 
   หวัเช้ือเขม้ขน้เฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม 

 

 



สินค้าทีอ่าจขอช าระภาษภีายในวนัที่ 15 ของเดอืนถัดไป 
  สินค้าทีผู้่ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษภีายในวนัที ่15 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีน่ า

สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยมหีลกัประกนั 
 1. น ้ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ามนั 
 2. เคร่ืองด่ืมท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและระบบคอมพิวเตอร์
ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต 
 3. เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไมแ้ละน ้าพืชผกั 
 4. หวัเช้ือเขม้ขน้เฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม 
 5. ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของน ้าตาลและสามารถละลายน ้าได ้
 6. รถยนต ์
 7. รถจกัรยานยนต ์
 8. แบตเตอรร่ี 
 9. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 
 10. สุราแช่ท่ีผลิตจากโรงอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบมาตรวดัและระบบคอมพิวเตอร์
ส่ือสารทางไกลของกรมสรรพสามิต (เบียร์ ไวน์) 
  



สินค้าทีอ่าจขอช าระภาษภีายในวนัที่ 15 ของเดอืนถัดไป 

 *10. เคร่ืองไฟฟ้าประเภทโคมไฟฟ้าและโคมระยา้ 

 *11. แกว้และเคร่ืองแกว้ 
 *12. เรือ 
 *13. พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืน ๆ 
 *14. หินอ่อนและหินแกรนิต 
(*หมายเหตุ สินค้าล าดบัที ่10-14 ได้รับการยกเว้นไม่มีการจัดเกบ็ภาษี) 

 



สินค้าทีม่ีสิทธิขอคนืภาษจีากการเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ 

 สินค้าทีผู้่ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า มีสิทธิขอคนืภาษ ี
เน่ืองจากสินค้าเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ 

 เคร่ืองดืม่ 

   แบตเตอร่ี 

   สุรา 



การประเมินภาษ ี
 มาตรา 86 พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงิน
เพ่ิม เม่ือ 
 (1) ไม่ยืน่แบบรายการเสียภาษีภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
 (2) ยืน่แบบรายการภาษีไม่ถูกต้อง 
 (3) ไม่ปฏิบตัิตามหนังสือเรียกหรือค าสัง่ของพนกังานเจา้พนา้ท่ีหรือไม่
ยอมค าถามของพนกังานเจา้หนา้ท่ีอนัเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการประเมินภาษี
โดยไม่มีเหตุอนัควรหรือไม่สามารถแสดงหลกัฐานเพื่อการค านวณภาษี 
 (4) สินค้าขาดจากบัญชี หรือวตัถุดบิซ่ึงเป็นสาระส าคญัของการผลติ
สินค้าขาดจากบัญชี 



การประเมินภาษ ี
 มาตรา 90 การประเมินภาษีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหก้ระท าไดภ้ายใน
ก าหนดเวลาต่อไปน้ี 
 (1) 2 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลาการยืน่ภาษี (กรณีท่ีมีการยืน่
ช าระภาษีภายในเวลาทีก่ าหนด) 
 (2) 2 ปี นบัแต่วนัยืน่แบบรายการภาษี (กรณียืน่แบบรายการภาษี
ภายหลงัก าหนดเวลา) แต่ไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลาในการ
ยืน่แบบรายการภาษี 
 (3) 10 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งก าหนดเวลายืน่แบบรายการภาษี ในกรณี
ไม่มีการยืน่แบบรายการภาษี หรือมีการยืน่แบบรายการภาษีโดยมีมูลค่าของ
สินคา้หรือบริการขาดไปเกนิกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีแสดงไวใ้นรายการภาษี 
 



การประเมินภาษ ี
 กรณีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษียืน่แบบรายการภาษีไม่
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือไม่สมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ดยอนุมัติ
อธิบดีประเมินภาษีไดภ้ายในก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ียืน่แบบตาม (1) 
หรือ (2) แลว้แต่กรณ่ี 



เบีย้ปรับและเงนิเพิม่ 
 มาตรา 140 ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีตอ้งเสียเบ้ียปรับในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ไม่ยืน่แบบรายการภาษแีละช าระภาษภีายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สีย
เบีย้ปรับ 2 เท่า ของค่าภาษี 
 (2) ยืน่แบบรายการภาษไีม่ถูกต้อง (ยืน่ขาด) ใหเ้สียเบีย้ปรับ 1 เท่าของ
ค่าภาษีท่ีเสียขาดไป หากจ านวนค่าภาษีท่ีขาดไปเกนิกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
ภาษี ใหเ้สียเบีย้ปรับ 2 เท่าของค่าภาษีท่ีขาดไป 
 (3) กรณสิีนค้าหรือวตัถุดบิซ่ึงเป็นสาระส าคญัของการผลิตสินคา้ขาดไป
จากบัญชี ใหเ้สียเบีย้ปรับ 2 เท่าของเงินภาษี 
 เบ้ียปรับอาจงดหรือลดลงไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 



เบีย้ปรับและเงนิเพิม่ 
 มาตรา 141 ผูท่ี้ไม่ยืน่ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด หรือยืน่ช าระ
ไม่ครบถว้น ให้เสียเงินเพิม่อกีร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของ
เงินภาษีท่ีตอ้งช าระ โดยไม่รวมเบีย้ปรับ การค านวณเงินเพิ่มดงักล่าวมิให้คดิ
ทบต้น  และมิให้เกนิกว่าจ านวนภาษีทีจ่ะต้องช าระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ  
 เงินเพิ่มอาจลดลงได ้(ไม่งด) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง 
 มาตรา 142 เบ้ียปรับและเงินเพิ่มใหถื้อเป็นเงินภาษี 



การอุทธรณ์การประเมนิภาษ ี
 มาตรา 93 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี มีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ได้
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้การประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 มาตรา 94 คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ประกอบดว้ย อธิบดี
หรือผู้แทน เป็นประธาน ผูแ้ทนกรมศุลกากร ผูแ้ทนกรมสรรพากร ผูแ้ทน
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และผูแ้ทนส านักงานอยัการสูงสุด เป็น
กรรมการ 



การอุทธรณ์การประเมนิภาษ ี
 มาตรา 99 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตอ้งพิจารณาอุทธรณ์ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์และมีเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
อุทธรณ์ครบถว้นแลว้ และสามารถขยายออกไปไดอี้กไม่เกนิ 90 วนั และตอ้งแจง้
ผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาเสร็จ  
 หากคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไม่สามารถพจิารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยืน่ฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ตอ้งรอผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ แต่ต้องยืน่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลา 
หรือเม่ือทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการแลว้ หากไม่พอใจ มี
สิทธ์ิฟ้องต่อศาลได้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าวินิจฉยั 



การบังคบัช าระภาษค้ีาง 
 มาตรา 143 เพื่อใหไ้ดรั้บการช าระภาษีคา้ง อธิบดีมีอ านาจออก
ค าส่ังให้ยดึ และขาดทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีได้โดยมิต้องขอ
อ านาจศาล 
 การยดึทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง จะท าไดต่้อเม่ือไดส่้งค าเตือนเป็น
หนังสือให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รับ
หนังสือ 
 การขายจะท ามิได้ในระหว่างการอุทธรณ์ หรือฟ้องศาล เวน้แต่ของ
สดที่เสียได้ง่าย ใหอ้ธบดีมีอ านาจขายทอดตลาดได้ทันทีและเกบ็เป็นเงิน
แทนทรัพย์สินน้ัน 



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคนืภาษี 

 มาตรา 103 สินคา้ท่ีส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรือน าเขา้ไปในเขต
ปลอดอากร ใหไ้ดรั้บการยกเวน้หรือคืนภาษี หรือลดอตัราภาษี ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 106 อธิบดีมีอ านาจยกเวน้ภาษีใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส าหรับสินคา้ท่ีน าไปใช้เป็นวตัถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติ
สินต้าประเภทหรือชนิดเดิม หรืออีกประเภท หรืออีกชนิดท่ีต้องเสียภาษตีาม
พระราชบัญญตัินี ้
 (2) ส าหรับสินคา้ท่ีน าไปใช้เป็นวตัถุดบิหรือส่วนประกอบสินคา้ในการ
ผลติเพือ่การส่งออก 



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคนืภาษี 

 มาตรา 107 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า มีสิทธิไดรั้บคืนหรือ
ยกเวน้ภาษี กรณี น าสินค้าท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีบริจาคแก่ส่วนราชการ
ส่วนกลาง ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารสาธารณะกศุลท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด หรือบริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณะกศุลผ่านส่วนราชการใน
ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน หรือผา่นองคก์ารสาธารณะกศุลตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 สินค้าทีจ่ าหน่ายให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับเอกสิทธ์ิ 

 น า้มันหรือผลติภณัฑ์น า้มันทีเ่ตมิในอากาศยานหรือเรือทีม่ขีนาดเกนิ
กว่า 500 ตันกรอสส์ ซ่ึงเจา้พนกังานศุลกากรไดป้ล่อยใหไ้ปต่างประเทศแล้ว 



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคนืภาษี 

 มาตรา 108 ผู้ประกอบการสถานบริการ มีสิทธ์ิไดรั้บการยกเวน้
หรือคืนภาษี ในบริการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีบริจาครายรับให้แก่
ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน หรือแก่องคก์ารสาธารณะ
กศุลท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือบริจาคแก่ประชาชนเป็นสาธารณะกศุล
โดยผ่านส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาค หรือทอ้งถ่ิน หรือผา่นองคก์าร
สาธารณะกศุล ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด (สนามมา้ สนามกอลฟ์) 
 มาตรา 110 ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือผูน้ าเขา้มีสิทธิขอคืนภาษี
ท่ีไดเ้สียไวแ้ลว้ส าหรับสินค้าทีพ่สูิจน์ได้ว่าเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ (สุรา เคร่ืองดื่ม แบตเตอร่ี) 



การยกเว้น การลดหย่อน การลดอตัรา และการคนืภาษี 

 กรณผู้ีทีเ่สียภาษโีดยไม่มีหน้าทีเ่สียภาษ ีหรือเสียเกนิกว่าทีค่วรต้องเสีย 
โดยไม่ใช่เป็นการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี มีสิทธิไดรั้บคืนภาษี โดยยืน่ค า
ร้องขอรับคนืต่ออธิบดีภายใน 3 ปี นับแต่วนัช าระภาษี และใหค้นืภาษใีห้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีตรวจสอบเสร็จ 
 กรณเีสียภาษีโดยการประเมินของพนักงานหน้าที่แลว้ปรากฏวา่ภาษีท่ี
ช าระแลว้โดยไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษี หรือเสียเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย หรือกรณีมีค า
วินิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดใหคื้นภาษี ให้คนืเงนิค่าภาษใีห้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัท่ีตรวจสอบเสร็จหรือวนัท่ีมีค  าวินิจฉยัอุทธรณ์ 
 ในกรณทีีเ่สียภาษีเกนิกว่าทีค่วรต้องเสียโดยการประเมินของพนักาน
เจ้าหน้าที ่ให้ผู้เสียภาษไีด้รับดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี 



บัญชีหลกัฐานและการปฏิบัต ิ
 มาตรา 118 ใหผู้้ประกอบอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการสถานบริการ ท า
บัญชีประจ าวนัและงบเดอืน ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
 ใหผู้้น าเข้า ท าบัญชีรับจ่ายสินค้าท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 
 บัญชีประจ าวนัให้ท าให้แล้วเสร็จภายใน 3 วนั นับแต่มีเหตุทีจ่ะต้องลง
รายการน้ัน 
 งบเดอืนและบัญชีรับจ่ายสินค้าท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ให้ยืน่ต่อเจ้า
พนักงานสรรพสามิต ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป 
 บญัชีประจ าวนั งบเดือน และส าเนารับจ่ายสินคา้ท่ีน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ให้เกบ็รักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในโรงอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ สถานบริการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงเจา้พนกังานสรรพสามิต
สามารถเรียกตรวจสอบได ้



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 132  ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่มีอ านาจดังนี้ 
 (1) เข้าไปในโรงอุตสากรรมหรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน สถาน
ประกอบการ หรือสถานบริการ ในระหว่างเวลาท าการ เพือ่ตรวจสอบหรือ
ควบคุม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นี ้ 
 (2) คน้สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่จะมี
การกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.น้ี หรือมีสินคา้ทีหลีกเล่ียงภาษีซุกซ่อนอยู ่
ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก เวน้แต่การคน้ในเวลา
ดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จจะกระท าต่อไปกไ็ด ้หรือในกรณีฉุกเฉินอยา่งยิง่ เม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีแลว้จะคน้ในเวลาใดกไ็ด ้



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (3) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งบญัชี 
เอกสาร หลกัฐาน หรือส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็น มาประกอบการพิจารณได ้ทั้งน้ี ต้องให้
เวลาบุคคลน้ันไม่น้อยกว่า 7 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับค าส่ังน้ัน 
 (4) น าสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้ทณัฑบ์น หรือสถาน
ประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบ 
 มาตรา 124 เจา้พนกังานมีอ านาจสัง่ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม เจา้ของ
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น หรือผูน้ าเขา้ เปิดหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุสินค้าเพือ่
ตรวจสอบสินค้าในขณะทีน่ าออกหรือเตรียมจะน าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน หรืออารักขาของกรมศุลกากร และจะน าสินค้าปริมาณ
ตามสมควรไปตรวจสอบหรือวเิคราะห์กไ็ด้ 



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 128 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจยดึหรืออายดัสินคา้ บญัชี
เอกสาร ยานพาหนะ หรือส่ิงใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าผดิ ไวเ้ป็นหลกัฐานในการสืบสวน สอบสวน และด าเนินคดี
จนกวา่พนกังานอยัการสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด ทั้งน้ี ไม่
วา่จะเป็นของผูก้ระท าผดิหรือของผูมี้เหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูก้ระท าความผดิ
หรือไม่ 
 ทรัพย์สินทีย่ดึไว้ ถ้าพนักงานอยัการส่ังเดด็ขาดไม่ฟ้องคด ีหรือศาลไม่
พพิากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองไม่มารับคนืภายใน 120 วนั นบั
แต่อยัการส่ังไม่ฟ้องหรือวนัท่ีมีค าพพิากษาถงึทีสุ่ด ใหต้กเป็นของกรม
สรรพสามิต 
 ทรัพย์สินทีย่ดึไว้หากไม่ปรากฎตัวเจ้าของ หรือผูค้รอบครอง และไม่มี
ผู้ใดมาแสดงตวัเป็นเจ้าของเพือ่ขอรับคนืภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีย่ดึใหต้กเป็น
ของกรมสรรพสามิต 



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 129 สินคา้ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดย้ดึไว ้ถา้พนกังานอยัการ
สัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาใหริ้บ และปรากฎว่าสินค้าน้ันยงั
ไม่ได้เสียภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ านาจยดึหรืออายดัไว้ต่อไปจนกว่าจะ
ได้รับช าระภาษีให้ครบถ้วน 
 มาตรา 133 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.น้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บตัรประจ าตวัใหเ้ป็นไปตาม
แบบท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 มาตรา 135 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 



การเปรีบเทียบคด ี
 มาตรา 136 ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ราคาขายปลกี
แนะในการก าหนดค่าปรับ ในกรณีไม่มีราคาขายปลกีแนะน าใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีประเมินมูลค่าสินค้าในการก าหนดค่าปรับ โดยใหถื้อมูลค่าสินค้า
ชนิดเดียวกนัซ่ึงได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกลเ้วลาท่ีกระท า
ความผดินั้น ถา้ไม่มีสินคา้ชนิดเดียวกนั ใหถื้อมูลค่าของสินค้าที่มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกนัตามทีซ้ื่อขายกนัในเวลาดงักล่าว 
 ในกรณีไม่อาจหามูลค่าของสินคา้ตามวรรคหน่ึงได ้หรือสินคา้
ดงักล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศมูลค่าของสินค้าเพือ่ถือเป็น
เกณฑ์ในการก าหนดค่าปรับ 



การเปรีบเทียบคด ี

 มาตรา 137  ให้อธิบด ี(หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจจาก
อธิบด)ี มีอ านาจเปรียบเทยีบปรับ ส าหรับคดทีีม่ีโทษปรับสถาน
เดยีว หรือความผดิที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน 

 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดทีี่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกนิ 
6 เดอืน 



คณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการคลงั อธิบดีกรม
สรรพสามิต และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 ในพืน้ทีจ่ังหวัดอืน่ ไดแ้ก่ ผู้ว่าราชการจังหวดั สรรพสามิตพืน้ที ่
และผู้บังคบัการต ารวจภูธรจังหวดั 

 เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงินค่าปรับตามจ านวนทีเ่ปรียบเทียบภายใน 
30 วนั ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ 



การเปรีบเทียบคด ี
 มาตรา 138  ในกรณีพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังาน
สรรพสามิตเป็นผูจ้บักมุผูต้อ้งหาในคดีท่ีเปรียบเทียบไดต้ามพระราชบญัญติั
น้ี และเป็นความผดิทีมี่โทษอย่างสูงไม่เกนิ 50,000 บาท ถา้ผูต้อ้งหายนิยอม
ใหเ้ปรียบเทียบ ให้ผู้จับกมุควบคุมตวัผู้ต้องหาไปยงัทีท่ าการของผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบดคเีพือ่ด าเนินการเปรียบเทียบคดี และตอ้งเปรียบเทียบคดีให้
เสร็จส้ินภายใน  12 ช่ัวโมง นบัแต่ผูต้อ้งหาถึงท่ีท าการของผูมี้อ  านาจ
เปรียบเทียบคดี 



การเปรีบเทียบคด ี

 มาตรา 139 ในกรณีพนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท า
ความผดิที่เปรียบเทยีบได้ตามพระราชบัญญัตินี ้และผูน้ั้นยนิยอม
ให้เปรียบเทยีบ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเร่ืองให้อธิบด ีหรือ
คณะกรรมการเปรียบเทียบดคี แลว้แต่กรณี ภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัทีผู้่น้ันแสดงความยนิยอมให้เปรียบเทยีบ 



การจัดเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้เพือ่ราชการส่วนท้องถิน่ 

 ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี มีหนา้ท่ีเสียภาษีเพิม่ขึน้
เพือ่ราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับสินคา้ หรือบริการ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละ 10  

 ภาษีทีเ่สียเพิม่ตามวรรคหน่ึง ถ้ามีเศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิง้ 

 ภาษีท่ีเสียเพิ่มข้ึนใหส่้งมอบใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยหัก
ค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ 5 ของเงินท่ีเกบ็เพิ่มข้ึน 



สุรา 
 “สุรา” ใหห้มายรวมถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ 
ซ่ึงดื่มกนิได้เช่นเดียวกบัน า้สุรา หรือซ่ึงดื่มกนิไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกบัน ้า
หรือของเหลวอยา่งอ่ืนแลว้ สามารถดื่มกนิได้เช่นเดียวกบัน า้สุรา  แต่ไม่
รวมถึงเคร่ืองดื่มทีม่ีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกนิ 0.5 ดีกรี 
 “สุราแช่” หมายถึงสุราทีไ่ม่ได้กลัน่ และใหห้มายความรวมถึงสุรา
แช่ทีไ่ด้ผสมกบัสุรากลัน่แลว้ แต่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกนิ 15 ดีกรี 
 “สุรากลัน่” หมายถึงสุราทีไ่ด้กลัน่แล้ว และใหห้มายความรวมถึง
สุรากลัน่ทีไ่ด้ผสมกบัสุราแช่แลว้ มีแรงแอลกอฮอล์เกนิกว่า 15 ดีกรี 
  



สุรา 
 มาตรา 153 ผูป้ระสงคจ์ะผลติสุรา หรือมีเคร่ืองกลัน่ส าหรับผลติสุราไว้
ในครอบครองใหย้ืน่ขออนุญาตจากอธิบดี  

(ฝ่าฝืน จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100.000 บาท) 
และจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 

(ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท) 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ใบอนุญาตให้ผลติสุรามีอายุ 3 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รับอนุญาต 



สุรา 
 มาตรา 154 ผูป้ระสงคจ์ะน าสุราเขา้มาในราชอาณาจกัร ใหย้ืน่ค  าขอ
ต่ออธิบดี   (ฝ่าฝืน จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท) 
 การน าสุราเขา้มาเพื่อเป็นตวัอยา่งสินคา้หรือมิใช่เพื่อการคา้ อธิบดีมี
อ านาจผอ่นผนัใหน้ าเขา้โดยไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ีตามจ านวนตาม
จ านวนและด่านศุลกากรท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 ไม่บงัคบัใชก้บัผูข้นส่งโดยสุจริต น าเขา้เพื่อผา่นแดน หรือการถ่าย
ล าตามก าหมายศุลกากร 



สุรา 
 มาตรา 155 การขายสุราจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
สรรพสามิต 
 ใบอนุญาตขายสุรามีอายุ 1 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รับอนุญาต 
 การขายสุราดงัต่อไปนี ้ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
 1.ขายทั้งหมดในคราวเดียวกนัภายใตก้ารควบคุมของเจา้พนกังาน
สรรพสามิต ในกรณีผูรั้บใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 2.การขายในการบงัคบัคดี 
 3.การขายโดยค าสัง่ของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
 4.กรณีอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 



สุรา 
 ใบอนุญาตขายสุรามี 2 ประเภท คือ 
 1. ใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 1 ขายคร้ังหน่ึงตั้งแต่ 10 ลติร ข้ึนไป 
 2.ใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 2 ขายคร้ังหน่ึงต ่ากว่า 10 ลติร 
 ห้ามมิให้เปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุสุราเพือ่การค้า เว้นแต่เป็นผู้รับ
อนุญาตให้ผลติสุรา และผูข้ายสุราประเภท 2 กรณผู้ีซ้ือร้องขอให้
เปล่ียนแปลงภาชนะ 
 ห้ามมิให้เปลีย่นแปลงสุรา โดยน าสุราอ่ืนใด น ้า หรือของเหลว หรือ
วตัถุอ่ืนใดเจือปนลงในสุราเพือ่การค้า เว้นแต่ผู้ซ้ือร้องขอเพือ่ดื่มกนิใน
ขณะน้ัน 



ยาสูบ 
 ยาสูบ หมายความวา่ บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้น ยาเส้น
ปรุง ยาเค้ียว และใหห้มายความรวมถงึผลติภณัฑ์อืน่ไดทีบ่ริโภคได้เช่นเดยีวกบั
ยาสูบตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 
 บุหร่ีซิกาแรต หมายความวา่ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ไม่วา่จะมีใบยาแหง้
หรือยาอดัเจือปนหรือไม่ ซ่ึงมวนดว้ยกระดาษหรือวตัถุท่ีท าข้ึนแทนกระดาษ 
หรือใบยาแหง้หรือยาอดั 
 บุหร่ีอืน่ หมายความวา่ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ซ่ึงมวนดว้ยใบตอง กลีบ
บวั กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวตัถุอ่ืนท่ีมิใช่กระดาษหรือวตัถุอ่ืนท่ีใชแ้ทน
กระดาษและมิใช่ใบยาแหง้หรือยาอดั 
 ยาเส้น หมายความวา่ ใบยาหรือยาอดั ซ่ึงไดห้ัน่เป็นเส้นและแหง้แลว้ 
 ยาเส้นปรุง หมายความวา่ ใบยาหรือยาอดั ซ่ึงไดห้ัน่เป็นเส้นและปรุง
หรือปนดว้ยวตัถุอ่ืนนอกจากน ้า 
 



ยาสูบ 
 การปลูกตน้ยาสูบตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน 
 ผู้ซ้ือใบยาแห้งตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน 

(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต) 
 ผู้ผลติยาสูบจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี (ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต) 
 การผลติบุหรีซิกาแรตเป็นการผูกขาดโดยรัฐ 
 การน าเข้ายาสูบตอ้งไดรั้บอนุญาจากอธิบดี 
 ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองยาสูบทีม่ิได้เสียภาษเีกนิกว่า 500 กรัม หรือยา
เส้นทีม่ิได้เสียภาษเีกนิกว่า 1 กโิลกรัม 



 การขายยาสูบตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานสรรพสามิต 
(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต) 

 ใบอนุญาตขายยาสูบ มี 3 ประเภท 
 1. ประเภท 1  ขายส่งยาสูบคร้ังหน่ึง 1,000 มวนขึน้ไป   ยาเส้น 2 
กโิลกรัมขึน้ไป    ยาเส้นปรุงหรือยาเคีย้ว  200 กรัม ข้ึนไป 
 2.ประเภท 2 ขายปลีกยาสูบคร้ังหน่ึงต ่ากวา่ 1,000 มวน ยาเส้นต ่ากวา่ 2 
กิโลกรัม ยาเส้นปรุงหรือยาเค้ียวต ่ากวา่ 200 กรัม 
 3.ประเภท 3  ส าหรับผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน 
 การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองทีไ่ด้เสียภาษ ีห้ามแบ่งขาย 

ยาสูบ 



ไพ่ 
 ไพ่ หมายความวา่ ส่ิงทีส่ามารถใช้เล่นการพนันมีลกัษณะเป็นแผ่น
บาง ๆ มีเคร่ืองหมายแสดงแต้มต่าง ๆ ซ่ึงท าดว้ยกระดาษ พลาสติก หนงัหรือ
วตัถุเทียมหนงั หรือวตัถุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ผู้ผลติไพ่ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี  ใบอนุญาตผลิตไพมี่อาย ุ
3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ทีมิ่ได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกนิกว่า 120 ใบ 
เวน้แต่ไพน่ั้นเป็นไพท่ี่กรมสรรพสามิตท าข้ึน หรือเป็นไพท่ี่มีเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต 
 การน าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
  
 



ไพ่ 
 การขายไพต่อ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานสรรพสามิต 
 ใบอนุญาตขายไพมี่อาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
 ใบอนุญาตขายไพ่ มี 2 ประเภท 

 1.ประเภท 1 ส าหรับการขายไพ ่คร้ังหน่ึงตั้งแต่ 40 ส ารับขึน้ไป 

 2.ประเภท 2 ส าหรับการขายไพ ่คร้ังหน่ึง ต ่ากว่า 40 ส ารับ 



ใบอนุญาตผลติ และขาย 
  ใบอนุญาตผลิต หรือขาย สุรา ยาสูบ ไพ ่ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในสถานท่ี
ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต และตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผย 
 การเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบอนุญาต จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเป็นหนงัสือจากผูมี้อ  านาจออกใบอนุญาต 
 กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติั หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม พ.ร.บ.น้ี 
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.น้ี หรือตามขอ้ก าหนดใน
ใบอนุญาต ผูมี้อ  านาจออกใบอนุญาตมีอ านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตคร้ังละไม่
เกิน 6 เดือน 



ใบอนุญาตผลติ และขาย 
 มาตรา 182 ให้ผู้ออกใบอนุญาตส่ังเพกิถอนใบอนุญาตได้ดังนี ้

 1. ถูกส่ังพกัใบอนุญาตตั้งแต่ 2 คร้ัง ขึน้ไป และมีเหตุจะต้องถูกส่ัง
พกัใบอนุญาตอกี 

 2. ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ี กฎกระทรวง หรือ
ประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.น้ี หรือขอ้ก าหนดในใบอนุญาต และการไม่
ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 3.ผู้ถูกถอนใบอนุญาต จะขอใบอนุญาตใหม่อกีไม่ได้ จนกวา่จะพน้
ก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าสัง่ (สถานขายท่ีพกัใช ้5 ปี) 



ภาษสุีรา 
 สุราแช่ 

 1.  เบยีร์  - เสียภาษีทั้งตามมูลค่า และตามปริมาณ 
 (ร้อยละ 22   และลิตรละ 430 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 

 2.   ไวน์ และสปาร์กกลิง้ไวน์ทีท่ าจากองุ่น 
2.1 ท่ีมีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกิน 1,000 บาท เสียภาษีเฉพาะ
ตามปริมาณ (ลิตรละ 1,500 บาท แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 

2.2  ท่ีมีราคาขายปลีกแนะน า เกิน 1,000 บาทข้ึนไปเสียทั้งตาม
มูลค่าและตามปริมาณ  
        (ร้อยละ 10 และลิตรละ1,500 บาทแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 
  

 



ภาษสุีรา  
 3.  สุราแช่ผลไม้ทีมี่ส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น 

3.1   ท่ีมีแรงแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดความจุไม่เกิน          
         0.300 ลิตร เสียภาษีทั้งตามปริมาณและมูลค่า 
                  (ร้อยละ10และลิตรละ 150 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 

3.2   ชนิดอ่ืน ๆ นอกจาก (1) 
3.2.1 ท่ีมีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกิน 1,000 บาท    
             (เสียตามปริมาณลิตรละ900 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 

3.2.2  ท่ีมีราคาขายปลีกแนะน าเกิน 1,000 บาท 
              (เสียตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 900 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 

 
  



ภาษสุีรา 
 4.ชนิดอืน่ ๆ นอกเหนือจาก 1, 2, 3 
      (เสียตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 150 แห่งแองกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 
 

    สุรากลัน่ 
 1. ชนิดสุราขาว 

      (ตามมูลค่าร้อยละ 2 ตามปริมาณลิตรละ 155 แห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 

   

   



ภาษสุีรา 
 2. ชนิดอืน่ ๆ นอกจาก 1.  
      2.1 ชนิดสุราสามทบั 
  ก.   ท่ีน าไปใชใ้นการอุตสาหกรรม หรือการแพทยห์รือการเภสัช
กรรม หรือวทิยาศาสตร์ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด (อตัรา 0) 
  ข.   ท่ีน าไปท าการแปลงสภาพ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด (อตัรา 0) 
  ค.    กรณีอ่ืน ๆ นอกจาก ก. และ ข.  
            (เสียตามปริมารลติรละ 6 บาท) 
 



ภาษสุีรา 
  

 2.2 ชนิดอืน่ ๆ (นอกจากสุราสุราขาวและสุราสามทบั) 
     (เสียตามมูลค่าร้อยละ 20 และตามปริมาณลิตรละ 255 แห่งแอลกอฮอลป์ริสุทธ์) 



                  ภาษยีาสูบ 
 1.บุหร่ีชิกาแรต 

     ก. ท่ีมีราคาขายปลีกแนะน าไม่เกินซองละ 60 บาท 
          (ตามมูลค่าร้อยละ 20 ตามปริมาณ มวนละ 1.20 บาท) 

     ข.  ท่ีมีราคาขายปลีกแนะน าเกินซองละ 60 บาท 
            (ตามมูลค่าร้อยละ 40 ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท) 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 1. บุหร่ีชิการแรต 

             (ตามมูลค่าร้อยละ 40 ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท) 



ภาษยีาสูบ 
 2.บุหร่ีชิการ์ 
 (ตามมูลค่าร้อยละ 10  และตามปริมาณกรัมละ 1.20บาท )  
                                       เศษของกรัมนบัเป็นหน่ึงกรัม 
 3.บุหร่ีอืน่   (ตามปริมาณมวนละ 0.50 บาท) 
 4. ยาเคีย้ว    (ตามปริมาณ กรัมละ 0.10 บาท) 
                                              เศษของกรัมนบัเป็นหน่ึงกรัม 
 5.ยาเส้นปรุง 
                               (ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณกรัมละ 1.20 บาท) 
           เศษของกรัมนบัเป็นหน่ึงกรัม  

       



ภาษยีาสูบ 
 6.ยาเส้น 
      ก. ยาเส้นท่ีผูเ้พราะปลกูตน้ยาสูบท าจากใบยาท่ีปลูกและหัน่เองและไดข้าย  

                          ยาเส้นนั้นแก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบ  (อตัรา 0) 
      ข. ยาเส้นอ่ืน นอกจาก ก. 
  (ตามปริมาณกรัมละ 0.10 บาท) 
                                        เศษของกรัมใหน้บัเป็นหน่ึงกรัม 
   
 



น า้มันและผลติภัณฑ์น า้มัน 
 น า้มันเตาและน า้มันทีค่ล้ายกนั 
      (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณ ลิตรละ 0.64 บาท) 
                        เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร 

    สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 

             1. ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณ ลิตรละ 6.50 บาท 
       2. ท่ีน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด   (อตัรา 0) 

* ตามกฎหมายเก่า น า้มนัเตา และสารละลายไฮโรคาร์บอนเสียภาษตีามมูลค่า 



น า้มันและผลติภัณฑ์น า้มัน 
  น า้มันหล่อลืน่ และน า้มันทีค่ล้ายกนั  
 ก.น ้ามนัหล่อล่ืนเหลว และน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั 
      (ตามปริมาณลิตรละ 5 บาท เศษของลิตรใหน้บัเป็นหน่ึงลิตร) 

 ข. น ้ามนัหล่อล่ืนไม่เหลว และน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั 
      (ตามปริมาณกิโลกรัมละ 5 บาท เศษของกิโลกรัมใหน้บัเป็นหน่ึงกิโลกรัม) 

 ค. น ้ามนัหล่อล่ืน และน ้ามนัท่ีคลา้ยกนัท่ีผลิตจากน ้ามนัหล่อล่ืนและน ้ามนัคลา้ยกนั 
               ท่ีใชแ้ลว้   (อตัรา 0) 

 ง.  น ้ามนัหล่อล่ืน และน ้ามนัท่ีคลา้ยกนัท่ีน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต 
              ส่ิงของอ่ืนตามเหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  (อตัรา 0 ) 
 
  



น า้มันและผลติภัณฑ์น า้มัน 
  น ้ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ ามนัท่ีผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตได ้และน าไปใชใ้น  
          ขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้น ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ 
          เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  (อตัรา 0 ) 
 
   น ้ ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ ามนัท่ีน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงอุตสาหกรรมน ้ามนั 
        และผลิตภณัฑน์ ้ ามนั ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ 
         ก าหนด  (อตัรา 0 ) 

  สรุป   สินค้าประเภทน า้มันและผลติภณัฑ์น า้มนัปัจจุบนัจัดเกบ็ภาษตีาม 
                     ปริมาณอย่างเดยีว อตัราตามมูลค่าจะเป็น 0 



เคร่ืองดืม่ 
 น ้าแร่เทียม น ้าโซดา และน ้าอดัลม ท่ีไม่เติมน ้าตาม หรือสารท่ีท าใหห้วาน      
       อ่ืน ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส     
        (ตามมูลค่าร้อยละ 14 และตามปริมาณลิตรละ 0 ) 

  น ้าแร่ และน ้าอดัลม ท่ีเติมน ้าตาล หรือสารท่ีท าใหห้วานอ่ืน ๆ หรือท่ีปรุงกล่ิน 
        รสและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงน ้าผลไมห้รือน ้าพืชน ้าผกั 
          (ตั้งแต่ 16 กนัยายน 2560 ถึง 30 กนัยายน 2562) 
 ก. ท่ีไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือมีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเคร่ืองด่ืม 
             ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
       (ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0) 



เคร่ืองดืม่ 
 ข.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม/100 มิลลิลิตร  

             (ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0.10 บาท) 

 ค. ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/ 100 มิลลิกรัม 
                            (ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0.30 บาท) 
 ง.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 / 100 มิลลิกรัม) 
                            (ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 0.50 บาท) 
 จ.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 14 กรัม/ 100 มิลลิลิตร 
              (ตามมูลค่าลิตรละ 14 ตามปริมาณลิตรละ 1 บาท) 



เคร่ืองดืม่ 
 น า้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พชืผกัที่ไม่ได้หมักและไม่เติม  
      สุรา ไม่ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่กต็าม 
ตั้งแต่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 จนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 ก.ท่ีไม่ม่ีปริมาณน ้าตาล หรือท่ีมีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อ 
                    เคร่ืองด่ืมปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
                                    (ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณ 0 ) 

 ข.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม/ 100  มิลลิลิตร 
   (ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 0.10 บาท) 
  



เคร่ืองดืม่ 
 ค.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/ 100 มิลลิลิตร 
  (ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 1.30 บาท) 

 ง.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม/100 มิลลิลิตร 
  (ตามมูลค่าร้อยละ 10 และตามปริมาณลิตรละ 0.50 บาท 

 จ. ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 14 กรัม/ 100 มิลลิลิตร 
  (ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมารลิตรละ 1 บาท) 
 เคร่ืองดืม่น า้พชืน า้ผกัทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษตีามท้ายประกาศ จะต้องเสียภาษตีาม 

       ปริมาณ  ได้รับการยกเว้นภาษเีฉพาะตามมูลค่าเท่าน้ัน  โดยต้องเสียภาษตีามปริมาณ 

        น า้ตาลทีต่รวจวดัได้เช่นเดยีวกนัเคร่ืองดืม่น า้ผลไม้โดยทัว่ไป  

 



เคร่ืองดืม่ 
    หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองดืม่พร้อมดื่มเพือ่ขายปลกีให้กบั  
         ผู้บริโภค ณ จุดขายปลกี  (เคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม) 
 (ตั้งแต่วนัที่ 16 กนัยายน จนถึง 30 กนัยายน 2562) 
 ก. ท่ีไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือท่ีมีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อเคร่ืองด่ืม 100 
มิลลิลิตร (ตามมูลค่า 0 และตามปริมาณลิตรละ 9 บาท) 
 ข.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม /100 มิลลิลิตร 
  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 10 บาท) 
 ค.ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน  8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม/100 มิลลิลิตร 
  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 12 บาท) 
   



เคร่ืองดืม่ 
 ง. ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม/100 ลิตร 

  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ13 บาท) 

 จ. ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 14 กรัม/100 มิลลิลิตร 

  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 16 บาท) 

 *  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 และ 

      ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2566 เป็นตน้ไป 
 จะมกีารปรับอตัราภาษีตามปริมาณเพิม่ขึน้ทุกสองปี จนถึงปี 2566 

     *  ภาษีหวัน ้าเช้ือเขม้ขน้คิดค่าน ้าตาลเม่ือเป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมแลว้ 

 



                  เคร่ืองดืม่ 
 ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่ที่มีลกัษณะผงเกลด็ หรือ เคร่ืองดืม่เข้มข้นที่มี  
        ส่วนผสมของน า้ตาล และสามารถละลายน า้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภณัฑเ์สริม  
         อาหารและผลิตภณัฑน์มท่ีอยูใ่นรูปผง ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร 
 1) ท่ีมีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อเคร่ืองด่ืมปริมาร 100 ลิตร 
  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณ ลิตรละ 0) 

 2) ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม/100 มิลลิลิตร) 

  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 0.10 บาท) 

 3) ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 กรัม/100 มิลลิลิตร) 

  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 0.30) 



เคร่ืองดืม่ 
 4)  ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม/100 ลิตร 

  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ0.50 บาท) 

 5)  ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 14 กรัม/100 มิลลิลิตร 

  (ตามมูลค่า 0 ตามปริมาณลิตรละ 1 บาท) 

 *  ตั้งแต่วนัถดัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 จะมกีารปรับอตัราภาษีตามปริมาณเพิม่ขึน้ทุกสองปี จนถึงปี 2566 

     *  ภาษีหวัน ้าเช้ือเขม้ขน้คิดค่าน ้าตาลเม่ือเป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมแลว้ 

 



เคร่ืองดืม่ 
  



รถยนต์ 
  รถยนต ์ เกบ็ภาษีตามประบอกสูบและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไดแ้ก่ 

รถยนตน์ัง่ รถยนตน์ัง่ก่ึงบรรทุก รถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน รถยนต์
กระบะท่ีออกแบบส าหรับใหมี้น ้าหนกัรถรวมน ้าหนกับรรทุกไม่เกิน 4,000 
กิโลกรัม (รวมถึงรถยนตก์ระบะ 4 ประต(ูDouble Cab) 

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

  รถพยาบาล และรถตน้แบบท่ีผลิตและน าเขา้มาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปวจิยั
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ท่ีอธิบดีก าหนด  (อตัรา 0 ) 



รถจักรยานยนต์ 
 เกบ็ภาษีตามความจุของกระบอกสูบ 

 ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร ร้อยละ 2.5 
 เกิน 150 แต่ไม่เกิน 500   ร้อยละ 4 
  เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1.000 ร้อยละ 8 

  เกิน 1,000   ร้อยละ 17 
 



แบตเตอร่ี 
 แบตเตอร่ี เกบ็ตามมูลค่า ร้อยละ 8 
 แบตเตอร่ีท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืน
เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด (อตัรา 0 ) 



น า้หอม  หัวน า้หอม และน า้มันหอม 
 (1) น า้หอม และหัวน า้หอม แต่ไม่รวมถึงน า้หอมและหัวน า้หอมตาม (3) 

              ตามมูลค่า ร้อยละ 8  

   (2) น า้มันหอม   (อตัรา 0) 

   (3)  น า้หอม และหัวน า้หอม ซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์พืน้เมอืง ทีผ่ลติในประเทศ 

               (อตัรา 0 ) 



สารท าลายช้ันบรรยากาศ 
 สารท าลายช้ันบรรยากาศประเภทอนุพนัธ์ฮาโลเจนเนเต็ดของ  

        ไฮโดรคาร์บอน เช่น คาร์บอนเดตตระคลอไรด ์,ไตรคลอโรอีเทน, ไตรคลอ 
        โรฟลอูอโรมีเทน, ไดคลอโรไตรฟลอูอโรมีเทน, ไตรคลอโรไตรฟลอูอโรอี  
         เทน,     ไดคลอโรเตจตฟลอูอโรอีเทน , คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน , โบร 
         โมคลอโรไดฟลอูอโรมีเทน, โบรไมไตรฟลอูอโรมีเทน และไดโบรโมเต 
          ตระฟลอูอโรอีเทน  (รวม 10 ชนิด)  เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ 30 
 อ่ืน ๆ นอกจาก (10 ชนิด) อตัรา 0 



สินค้าที่เกบ็ภาษีอตัรา 0 (ไม่มีการจัดเกบ็ภาษ)ี 

 แก้วเลคคริสตลั และแก้วคริสตลัอืน่ ๆ 

   เร่ือยอซต์ และยานพาหนะทางน า้ที่ใช้เพือ่ความส าราญ 

   พรมและส่ิงทอปูพืน้อืน่ ๆ 

   หินอ่อนและหินแกรนิต 

   โคมไฟฟ้าและโคมระย้า 

   การออกสลากกนิแบ่ง 

   กจิการโทรคมนาคม 



ไพ่ 

 ไพ่ เสียภาษีโดยการใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ ในอตัราตามปริมาณ ดังนี ้

1. ไพ่ป๊อก  หน่ึงร้อยใบ   30 บาท 

2. ไพ่อืน่ ๆ  หน่ึงร้อยใบ    2  บาท 
*ตามกฎหมายเดมิไพ่ช าระภาษีโดยการประทบัตราไพ่ 

 



สถานบริการ 
กจิการบันเทิงหรือหย่อนใจ 
    ไนต์คลบั ดิสโกเธค ผบั บาร์ คอ็กเทลเลาจน์  

    สถานที่จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม  โดยจัดให้มีการแสดง  

        ดนตรีหรือการแสดงอืน่ใดเพือ่การบันเทงิ  ซ่ึงปิดท าการหลงั 

         เวลา 24.00 น. 
        (เกบ็จากรายรับของสถานบริการร้อยละ 10) 



สถานบริการ 
 สถานอาบน า้อบตวั และนวด 
 เกบ็จากรายรับของการให้บริการอาบน า้หรืออบตัว และนวด โดยมผู้ี
ให้บริการ  (ร้อยละ10 )  ยกเว้น 

  ในสถานศึกษา หรือในวดั หรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 
   ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
   ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ    
       และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 



สนามแข่งม้า 
 เกบ็จากค่าผ่านประตู และรายรับทีหั่กไว้จากผู้เล่นพนันแข่งม้า               

     โดยหักเงินรางวลัทีต้่องจ่ายคนืให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดังกล่าว                

      ในอตัรา  ร้อยละ 20 



สนามกลอ์ฟ 
 เกบ็จากค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายบริการสนามกลอ์ฟ 

 ในอตัราร้อยละ 10 



การยกเว้นภาษสีรรพสามิต 

 ให้ยกเว้นภาษสีรรพสามติแก่ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ีเฉพาะ
เศษของบาทจากการค านวณภาษี 

 (ประกาศกระทรวงการคลงั 16 ก.ย. 2560) 




