
 

 

 
พระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ                          

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๔) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๕) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๗) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

     (๘) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗พ.ศ. ๒๕๒๗ 
     (๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๙ 
 



 

 

    (๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๓ 
    (๑๑) พระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    (๑๒) พระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    (๑๓) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
    (๑๔) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    (๑๕) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
    (๑๖) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
    (๑๗) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
    (๑๘) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
    (๑๙) พระราชก าหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 
    (๒๐) พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
    (๒๑) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
    (๒๒) พระราชก าหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
    (๒๓) พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
    (๒๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม พุทธศักราช 2515 
    (๒๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2515 
    (๒๖) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
    (๒๗) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
   (๒๘) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
    (๒๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
    (๓๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
   (๓๑) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
    (๓๒) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    (๓๓) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    (๓๔) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓๕) พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๓๖) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๓๗) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๓๘) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๔๐) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



 

 

(๔๑) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๔๒) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๔๓) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๔๔) พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ิ 
(๔๕) พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๔๖) พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ภาษ”ี หมายความว่า ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งซึ่งผลิตหรือน า เข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 “บริการ” หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการตามที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
  “ราคาขายปลีกแนะน า” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า
ประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป 
  “รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจค านวณได้เป็นเงินที่ได้รับ
หรือพึงได้รับเนื่องจากการให้บริการ 
  “ผลิต” หมายความว่า ท า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าหรือท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้มีข้ึนซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่มิให้หมายความรวมถึง 
  (๑) การประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิไดท้ าขึ้นเพ่ือขาย 

(๒) การผลิตยาสูบจ านวนไม่เกินห้าร้อยกรัมหรือยาสูบประเภทยาเส้นจ านวนไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม                  
เพ่ือบริโภคเอง 
  (๓) การเปลี่ยนแปลงสุราโดยน าน้ าสุราอ่ืนใด หรือน้ า หรือของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลงในสุรา               
เพ่ือบริโภคเอง หรือในกรณีที่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเพ่ือดื่มในขณะนั้น 

 (๔) การดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงที่มิได้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ 
  “น าเข้า” หมายความว่า น า เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรซึ่งสินค้าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ดัดแปลง” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ให้เป็นรถยนต์นั่งหรือเป็นรถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกินสิบคน โดยผู้กระท ามิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ 

“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า สถานที่ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดท้ังบริเวณแห่งสถานที่นั้น 
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ส าหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึง

ส านักงานใหญ่ที่จัดตั้งข้ึนในการประกอบกิจการในกรณีท่ีไม่อาจก าหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน 
“สถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย” หมายความว่า สถานที่ใช้ส าหรับแสดงรถยนต์เพ่ือขายของผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 



 

 

“คลังสินค้าทัณฑ์บน” หมายความว่า สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ” หมายความว่า เจ้าของสถานบริการ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ
หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของสถานบริการด้วย 

“ผู้น าเข้า” หมายความว่า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
“ผู้ดัดแปลง” ให้หมายความรวมถึงผู้ที่จ้างหรือจัดให้ผู้อ่ืนท าการดัดแปลงด้วย 
“เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน” ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน

ของคลังสินค้าทัณฑ์บนด้วย 
“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
“เขตประกอบการเสรี” หมายความว่า เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
“แสตมป์สรรพสามิต” หมายความว่า แสตมป์ที่รัฐบาลท าหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้แสดงการเสียภาษีแทนแสตมป์

สรรพสามิต 
“เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวด ๑ 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๖  ให้อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    (๑) วิธีการค านวณปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าเพื่อเสียภาษี 
    (๒) การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะและ    
การแสดงปริมาณสินค้าท่ีบรรจุในภาชนะ 
    (๓) การเก็บและการขนย้ายสินค้า 
    (๔) การเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 
    (๕) การประกอบกิจการสถานบริการ 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา 6 (2) (3) (4) หรือ (5) ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (3) 

    มาตรา ๗   ให้อธิบดีมีอ านาจตีความประเภทสินค้าและบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต             
ท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    การตีความตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และมิให้มีผลย้อนหลัง 

    มาตรา ๘   ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี การเสียภาษี การอุทธรณ์ หรือการแจ้งต่าง ๆ  ตามที่              
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถ                
จะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 
    ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเป็นการทั่วไปที่จะท าให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อธิบดีจะประกาศขยายก าหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่าเหตุ
ดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายก าหนดเวลาออกไปแล้ว ให้ถือว่าก าหนดเวลาที่ขยายออกไปนั้นเป็น
ก าหนดเวลาที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายก าหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๙  บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับ                
การเสียภาษี หรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบดีหรือสรรพสามิตพ้ืนที่                   
มีอ านาจสั่งให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ ผู้น าเข้าจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จและส่งภายในก าหนดเวลา              
ที่เห็นสมควร 

ผู้ใดไม่ยอมตอบค าถามอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 9 โดยไม่มีเหตุอันสมควร จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (3) 



 

 

  มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ต้องค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการจัดเก็บอากรศุลกากร 

  มาตรา ๑๑   หนังสือเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี หรือหนังสืออ่ืนที่มีถึงบุคคลใด เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตน าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา 
หรือส านักงานของบุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบ
ผู้รับ ณ ภูมิล าเนา หรือส านักงานของผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างานในบ้านหรือ
ส านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 
  ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการในวรรคหนึ่งได้ จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ 
ส านักงาน โรงอุตสาหกรรม ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับนั้น หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จ าหน่าย
เป็นปกติในท้องที่นั้น หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดก็ได้ 
  เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

  มาตรา ๑๒   เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ให้อธิบดีมีอ านาจเข้าไปหรือออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือท าการตรวจค้นยึด หรืออายัด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีท่ีจะต้องเสียได้ทั่วราชอาณาจักร 
 การเข้าไปเพ่ือท าการตามวรรคหนึ่ง ต้องท าในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ                   
ในระหว่างเวลาท าการของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่การตรวจค้น ยึด หรืออายัดในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ
จะกระท าต่อไปก็ได ้

ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือป รับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ                
ทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 185 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท าการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอก
เวลาราชการ จะต้องเสียค่าท าการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวตาม
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

  มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีมีอ านาจจัดให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตอยู่ประจ าโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า  
ทัณฑ์บน เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน                   
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือป รับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ                
ทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 185 

ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 14 วรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 184 (4)                 



 

 

มาตรา ๑๕  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งวันเวลาท าการ
ตามปกติ และวันเวลาหยุดท าการของโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการให้อธิบดีทราบ                
เป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า วันเริ่มน าเข้าสินค้า หรือวันเริ่มให้บริการ และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก าหนด            
วันเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  

ถ้าโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการตามวรรคหนึ่งต้องเพ่ิมเวลาท าการโดยเร่งด่วน
หรือต้องหยุดงานเพราะเหตุจ าเป็น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งให้
อธิบดีทราบโดยมิชักช้า 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ                     
ไม่สามารถแจ้งได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติได้ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

 
ส่วนที่ ๒ 

การเสียภาษีสรรพสามิต 
 

มาตรา ๑๖  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือผู้อ่ืนที่พระราชบัญญัติ
นี้ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ หรือ             
ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต             
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

มาตรา ๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐          
ในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีสินค้า ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะน า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    ราคาขายปลีกแนะน าให้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐานซึ่งจะต้อง                
ไม่ต่ ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนด                         
ในกฎกระทรวง 
    ในกรณีทีร่าคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่สามารถ
ก าหนดราคาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี 
โดยก าหนดจากราคาขายหรือราคาน าเข้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ในกรณีบริการ ให้ถือตามรายรับของสถานบริการ 
    เพ่ือประโยชน์ในการค านวณรายรับของสถานบริการให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดรายรับขั้นต่ าของ                   
สถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าที่ใช้ในการค านวณภาษีตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าต่ออธิบดีทั้ งนี้                         
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



 

 

     ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ    
ผู้น าเข้าแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
     อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้น าเข้าน าสินค้าติดตัวเข้ามาหรือ             
น าสินค้าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 18 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

     มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าที่ใช้ในการค านวณภาษีตามมาตรา ๑๗ (๒) ให้ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการแจ้งราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการต่ออธิบดี ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
     ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 19 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

     มาตรา ๒๐  สินค้าที่ต้องเสียภาษีตามปริมาณนั้น ให้ถือตามหน่วย ตามน้ าหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิ
ของสินค้านั้น เว้นแต่ 
     (๑) ในกรณีสินค้าประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลี้ยงด้วย เพ่ือประโยชน์ในการถนอม
อาหาร น้ าหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์ค านวณภาษี ให้ถือเอาน้ าหนักแห่งสินค้า รวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น 
     (๒) ในกรณีสินค้าที่บรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใดเพ่ือจ าหน่ายทั้งหีบห่อหรือภาชนะและมีเครื่องหมายหรือ
ป้ายแสดงปริมาณแห่งสินค้าติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษี อธิบดีจะถือว่าหีบห่อ
หรือภาชนะนั้นบรรจุสินค้าตามปริมาณที่แสดงไว้ก็ได้ 

     มาตรา ๒๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษี มีดังต่อไปนี้ 
     (๑) ในกรณีสินค้าท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักร 
        (ก) ถ้าสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรม ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่น าสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีและถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
บุคคลใดน าสินค้าดังกล่าวไปใช้ภายในโรงอุตสาหกรรมก็ให้ถือว่าเป็นการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 
     (ข) ถ้าสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่น าสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีนั้น 
เว้นแต่เป็นการน าสินค้ากลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่ง และถ้าบุคคลใดน าสินค้า
ดังกล่าวไปใช้ภายในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือ               



 

 

เขตประกอบการเสรี ก็ให้ถือว่าเป็นการน าสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย               
ว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี 
     ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน              
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
ทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  (๒) ในกรณีสินค้าที่น าเข้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิด   
ในอันจะต้องเสียอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้น แต่ในกรณีสินค้าที่น าเข้ามา
เพ่ือน าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ให้ถือว่า
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่น าสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีนั้น และถ้าผู้น าเข้าหรือบุคคลใดน าสินค้าดังกล่าวไปใช้ภายในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ก็ให้ถือว่าเป็นการน าสินค้าออก
จากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี 
  (๓) ในกรณีบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการ 
     ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีทั้งหมดเกิดขึ้น
พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  มาตรา ๒๒  ในกรณีสินค้าซึ่งในเวลาน าเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเพราะเหตุที่น าเข้ามาเพ่ือใช้เอง
โดยบุคคลที่มีสิทธิเช่นนั้น หรือเพราะเหตุที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะถ้าสินค้านั้นได้
โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีหรือได้น าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ หรือ
สิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง สินค้านั้นจะต้องเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าและปริมาณและอัตราภาษี
ที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือน าไปใช้ในการอ่ืน หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณภาษี  

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
    (๑) ในกรณีที่มีการโอน ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน 
     (๒) ในกรณีที่มีการน าไปใช้ในการอื่น ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตราภาษี 
     (๓) ในกรณีที่สิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือ
ลดอัตราภาษ ี
     (๔) ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตราภาษีถึงแก่ความตายในขณะเป็นเจ้าของ ให้เป็นความรับผิด
ของผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้ได้รับมรดกสินค้านั้น แล้วแต่กรณี 
     ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
ก าหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าเมื่อสินค้านั้นได้โอนไปเป็นของ



 

 

บุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือน าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง ก็ให้สินค้าประเภทและชนิดนั้นได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรานี้ด้วย 

     มาตรา ๒๓  ในกรณีสินค้าซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓)               
ถ้าสินค้านั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลอ่ืนที่ไม่มีเอกสิทธิ์  หรือเอกสิทธิ์ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงโดยเหตุอ่ืน
นอกจากความตาย สินค้านั้นจะต้องเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าและปริมาณและอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือ
วันที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี 
     ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
     (๑) ในกรณีที่มีการโอน ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน 
     (๒) ในกรณีที่เอกสิทธิ์สิ้นสุดลง ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ 
     ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศก าหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่ ง                   
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่งได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรานี้               
โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

     มาตรา ๒๔  ในกรณีเป็นการน าสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือตรวจวิเคราะห์สินค้าตามมาตรา ๒๖ (๓) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรเว้นแต่ในกรณีที่มีการปฏิบัติ
ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ (๓) ให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเป็นไปตามมาตรา ๒๑ 

     มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส าคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า 
ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นขาดหรือพบว่ าขาดไปจากบัญชี
ดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษีส าหรับสินค้าที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม เว้นแต่                
จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้า   
อันไม่ได้เกิดข้ึนโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดน าสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม 
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี               
เว้นแต่ 
  (๑) เป็นการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน                
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  (๒) เป็นการน าสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี กลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน 



 

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้                  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 
  (๓) เป็นการน าสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพหรือ
ตรวจวิเคราะห์ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจ าหน่าย ทั้งนี้ ตามประเภทสินค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  (๔) เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๕๘ 
  (๕) เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี 
  (๖) เป็นการน าสินค้าออกไปโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายหรือค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 26 จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสีย หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 186 (1) 

  มาตรา ๒๗  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใดมีสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ              
แก่สินค้านั้น ให้ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าดังกล่าวตามแบบที่อธิบดี ก าหนดต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ณ สถานที่ตามมาตรา ๕๙ ก่อนหรือพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีครั้งแรกตามมาตรา ๕๔ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 27 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

  มาตรา ๒๘  ในกรณีสินค้าที่น าเข้า รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษี                           
เพ่ือกรมสรรพสามิตก็ได้ และให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ช าระภาษีหรือวางเงินหรือหลักประกันอย่างอ่ืน
หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกันเป็นประกันภาษีก่อนที่จะปล่อยสินค้าพ้นไปจากอารักขาของกรมศุลกากร 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้มีการเชื่อมโยง
ประเภทสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้กับพิกัดอัตราศุลกากร 

มาตรา ๒๙  ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีส าหรับรถยนต์ดัดแปลงให้เกิดขึ้นเมื่อการดัดแปลงสิ้นสุดลง 
  ให้ผู้ดัดแปลงเสียภาษีตามมูลค่าจากการดัดแปลงตามวรรคหนึ่ง โดยให้ถือราคาค่าจ้างแรงงานดัดแปล ง 
บวกด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้างท าของซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ด้วย แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงและค่าวัสดุอุปกรณ์ตามท่ีอธิบดีก าหนด 
  การช าระภาษสี าหรับรถยนต์ดัดแปลง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๐  ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีส าหรับรถยนต์ที่แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์              
เพ่ือขาย ให้เกิดข้ึนพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร 
  ให้ถือว่าสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขายเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๔ และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีส าหรับรถยนต์ที่แสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์              
เพ่ือขาย ให้อธิบดีมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 



 

 

  (๑) อนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย ทั้งนี้ ตามจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 

  (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน ารถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขายออกไปจาก
สถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย เพ่ือประโยชน์ในการทดลองเป็นการชั่วคราวส าหรับการจ าหน่าย 
  (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการช าระภาษีรถยนต์ที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา ๓๐  

 
ส่วนที่ ๓ 

การจดทะเบียนสรรพสามิต 
 

มาตรา ๓๒  การจดทะเบียนสรรพสามิต ให้กระท าในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีการประกอบ
อุตสาหกรรม น าเข้าหรือประกอบกิจการสถานบริการอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น 
และยังไม่ได้จดทะเบียนสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าว
ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแก่
สินค้าหรือบริการนั้น 
  (๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการเริ่มประกอบ
อุตสาหกรรม เริ่มน าเข้า หรือเริ่มประกอบกิจการสถานบริการ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการ
นั้นแล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าวยื่นค าขอจดทะเบียน
สรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิต หรือเริ่มน าเข้าสินค้าหรือเริ่มให้บริการ 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
หลายแห่ง ให้แยกยื่นค าขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 

ในกรณีที่ผู้น าเข้าน าสินค้าติดตัวเข้ามา หรือน าสินค้าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าสินค้าเข้ามา   
โดยมิใช่เพื่อการค้า ให้อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันการจดทะเบียนตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีี 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

  มาตรา ๓๓  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นค าขอจดทะเบียน
สรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมสถานประกอบการ หรือ
สถานบริการนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี 
  การขอจดทะเบียนสรรพสามิตและการออกใบทะเบียนสรรพสามิตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   



 

 

 

 

มาตรา ๓๔  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องแสดงใบทะเบียน
สรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการเว้นแต่อยู่ใน
ระหว่างการขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา ๓๕ หรือน าส่งคืนใบทะเบียนสรรพสามิต                        
ตามมาตรา ๓๗ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 34 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

  มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตช ารุดในสาระส าคัญหรือสูญหาย ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญหรือการสูญหาย และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตให้ถือเป็นใบทะเบียนสรรพสามิต 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

  มาตรา ๓๖  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสงค์จะย้าย               
โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการ ให้แจ้งย้าย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้                  
ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกใบทะเบียนสรรพสามิตให้ใหม่ 

ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 36 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

  มาตรา ๓๗  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ประสงค์จะเลิกหรือโอน
กิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
สรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ 
  ให้ผู้รับโอนกิจการยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอนกิจการและให้ประกอบ
กิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒และมาตรา ๓๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 37 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

  มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย 
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่                     
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย 

ในกรณีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้แจ้งยกเลิกใบทะเบียน
สรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตายในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง               
ให้ใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมยังคงใช้ได้ต่อไป 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 



 

 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการไม่ยื่นงบเดือนหรือ               
ผู้น าเข้าไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป อธิบดีมีอ านาจสั่ง  
เพิกถอนการจดทะเบียนสรรพสามิตได้ 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

 
   มาตรา ๔๐  ผู้ใดประสงค์จะตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 
   การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด               
ในกฎกระทรวง 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 40 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

   มาตรา ๔๑  ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต 
   ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
   ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

   มาตรา ๔๒  เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องแสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ในที่เปิดเผย               
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 42 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

   มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนช ารุดในสาระส าคัญหรือสูญหายให้เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่ออธิบดีหรือสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่
คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนช ารุดในสาระส าคัญหรือ              
สูญหาย 
   ใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ถือเป็นใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

   มาตรา ๔๔  เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี หรือค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่ก าหนดไว้
ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๔๕  เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษี               
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเท่านั้น 
   การรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการท าบัญชีคุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 187 

มาตรา ๔๖  ผู้ใดประสงค์จะเปิดคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต              
ซึ่งอยู่ประจ าคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46 จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (1) 

มาตรา ๔๗  ผู้ที่จะเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและเข้าไปต่อหน้า              
เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจ าคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 47 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น  
ในเวลาที่สินค้านั้นขาดหรือพบว่าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า และให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษสี าหรับสินค้า
ที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุ                
ผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดขึ้น โดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของคลังสินค้า  
ทัณฑ์บน 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืนให้เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนและผู้ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตขออนุญาตต่ออธิบดี  

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด             
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีพร้อมกับ
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งน าสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นทราบ 

เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) น าสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข           

ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๒) ช าระภาษสี าหรับสินค้านั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 
อธิบดีจะอนุญาตให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการได้ต่อเมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ด าเนินการ

ตามวรรคสองแล้ว 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และการฝ่าฝืนดังกล่าว           
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้แต่ต้องแจ้ง            
การเพิกถอนนั้นเป็นหนังสือให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน 

เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง และให้มีสิทธิด าเนินการไปพลางก่อนได้ จนกว่าจะมีค าวินิจฉัย                    
ของรัฐมนตรี 



 

 

ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนละทิ้งคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิต            
ไม่อาจติดต่อได้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งน าสินค้า
ไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือละทิ้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน และผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ 
วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตน าสินค้าที่ตกค้างอยู่ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นออกขายทอดตลาดได้ 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช้ค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและ
ค่าภาษีแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้แจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนั้นมารับคืน ถ้าไม่มารับคืนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 

ส่วนที่ ๕ 
การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี 

 
มาตรา ๕๔  การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่
อธิบดีก าหนดพร้อมกับช าระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามที่ก าหนดในมาตรา ๒๑ (๑) วรรคสอง     
ก็ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีดังกล่าวพร้อมกับช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นหรือก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน 
  (๒) ในกรณีสินค้าที่น าเข้า ให้ผู้น าเข้ายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนดพร้อมกับช าระภาษี                   
ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  (๓) ในกรณีบริการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนดพร้อม
กับช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน 
  (๔) ในกรณีอ่ืน ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีก าหนดพร้อมกับช าระภาษี
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน 
  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี                  
ให้ถือว่าไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีส าหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้น 



 

 

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเป็นเหตุให้การช าระภาษีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ขาดหรือ
เกินไปจากที่ได้ช าระไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระภาษีเพ่ิมให้ครบถ้วนตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นหรือ               
ขอคืนเงินภาษีที่ได้ช าระไว้เกิน ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว 

มาตรา ๕๕  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอยู่ในเขตท้องที่นั้น 
  แบบรายการภาษี ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

  มาตรา ๕๖  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษชี าระภาษีภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ได้ท าการประเมินก่อนที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ให้ช าระภาษีก่อนน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
  (๒) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ให้ช าระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การประเมินภาษี เมื่อได้มีค าวินิจฉัยให้เสียภาษีเพ่ิมขึ้นจากที่ได้ช าระไว้
หรือที่ได้ประเมินแล้วตามมาตรา ๙๙ ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ช าระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น 

  มาตรา ๕๘  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอ
ช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกันได้ 
  การขอช าระภาษีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการช าระภาษีนั้น
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  มาตรา ๕๙  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีและช าระ
ภาษีต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาหรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่        
โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ 
  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
หลายแห่งอาจยื่นค าร้องต่ออธิบดีขอยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีรวม ณ ส านักงานสรรพสามิตแห่งใด            
แห่งหนึ่งก็ได ้
  เพ่ือประโยชน์ในการช าระภาษีตามมาตรานี้ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ
รายการภาษีและช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่อ่ืน หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  มาตรา ๖๐  ให้ผู้น าเข้ายื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีส าหรับสินค้าที่น าเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่              
ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศก าหนด 



 

 

  มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์               
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีแทน 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการควบเข้ากันหรือ                  
โอนกิจการให้แก่กัน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันได้ตั้งขึ้นใหม่โดยการควบ              
เข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รับโอนกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ              
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการเดิมมีหน้าที่ร่วมกันในการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีของกิจการเดิม                   
ที่ควบเข้ากันหรือกิจการที่โอนนั้น แล้วแต่กรณี 

     มาตรา ๖๓  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการซึ่งเป็นนิติบุคคล                 
เลิกกิจการโดยมีการช าระบัญชีให้ผู้ช าระบัญชีและกรรมการผู้อ านวยการหรือผู้จัดการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวัน
เลิกกิจการ มีหน้าที่ร่วมกันในการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษ ี
     ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการโดยไม่มี
การช าระบัญชี ให้บุคคลผู้มีอ านาจจัดการมีหน้าทีย่ื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษ ี
 

 
 

ส่วนที่ ๖ 
แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

 
มาตรา ๖๔  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าที่เสียภาษีโดยการใช้แสตมป์

สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
การใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้วให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 64 วรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (2) 

มาตรา ๖๕  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ซึ่งกรมสรรพสามิตท าหรือจัดให้มีขึ้น 
(๒) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าได้จดทะเบียน             

กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เครื่องหมายดังกล่าวแสดงการเสียภาษีส าหรับสินค้าของตนเอง 
ให้ถือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการเป็นแสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ ส าหรับการภาษีอากร   

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๖  แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ให้มีชนิดและลักษณะ
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 

 

มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้ผู้ใดเว้นแต่กรมสรรพสามิตท าหรือจัดให้มีขึ้นซึ่งแสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ 

มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส าหรับ
สินค้าของตนเอง ให้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้มีชนิดและลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  มีลักษณะ

ถูกต้องตามที่ก าหนดในประกาศและมีลักษณะเฉพาะของตน ก็ให้รับจดทะเบียนไว้ และให้อธิบดีประกาศ                   
ในราชกิจจานุเบกษาซ่ึงลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้น 

มาตรา ๖๙  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าที่ประสงค์จะเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ได้             
จดทะเบียนไว้แล้ว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และให้อธิบดีประกาศยกเลิกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๐  ผู้ใดประสงค์จะผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด                

ในกฎกระทรวง 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 70 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

มาตรา ๗๑  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๗๐ มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข            
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต               
ตามมาตรา ๗๑ ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน            
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ประกอบกิจการ

ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี 

มาตรา ๗๓  ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 



 

 

(๑) ด าเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตโดยเสียค่าธรรมเนียมการควบคุมล่วงหน้าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาท าการหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาท าการของ
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน 

(๓) แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจ านวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน 

(๔) ท าบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจ าหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี               
จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 73 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 187 

 

  มาตรา ๗๔  ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ           
ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยอธิบดีจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาต             
ด้วยก็ได้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 74 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทบทก าหนดโทษตามมาตรา 187   

  มาตรา ๗๕  ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะท าหรือรับจ้างท าสิ่งใด               
ซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไม่ได้ เว้นแต่                
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยอธิบดีจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาตด้วยก็ได้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 75 ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 187 

  มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้ผู้ใดน าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการหรือเครื่องหมายแสดง               
การเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เว้นแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการน าออกเพ่ือส่งให้แก่กรมสรรพสามิต หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะน าออกเพ่ือขายหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งได้             
จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไว้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 76 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

  มาตรา ๗๗  ผู้ใดประสงค์จะน าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร                  
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 77 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

  มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าซื้อหรือรับไว้ด้วยวิธีใดซึ่งแสตมป์สรรพสามิต หรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช่กรมสรรพสามิตหรือผู้ที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 78 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 



 

 

  มาตรา ๗๙  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าจะซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี                     
จดทะเบียนได้เฉพาะจากผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือให้น าเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเท่านั้น 
 การซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 79 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 79 วรรคสอง ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (2) 

  มาตรา ๘๐  ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจาก
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไปเก็บรักษาไว้ในโรงอุตสาหกรรมของตนโดยไม่มีใบขนตามแบบที่อธิบดี
ประกาศก าหนดก ากับไปด้วย 

 

 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไว้                  
ณ สถานที่เก็บที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีและอยู่ในโรงอุตสาหกรรมนั้น และต้องท าบัญชีประจ าวันแสดงรายการ
เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 80 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 187 

มาตรา ๘๑  ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือจ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่ายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้ เว้นแต่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 81 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

  มาตรา ๘๒  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว
เพ่ือขายหรือจ าหน่าย หรือเพ่ือน าออกใช้ โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว 
เว้นแต่เป็นการครอบครองแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพ่ือขายหรือจ าหน่าย ส าหรับการสะสม 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 82 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

  มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้ผู้ใดน าแสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใช้ในการเสียภาษี
แล้วมาใช้อีกเพ่ือแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 83 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

  มาตรา ๘๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีก าหนดครั้งละไม่เกินสามเดือน 



 

 

มาตรา ๘๕  อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น                       
อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 

ส่วนที่ ๗ 
การประเมินและการวางประกันค่าภาษี 

 
มาตรา ๘๖   พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อ 
(๑) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสีย

คลาดเคลื่อนไป 
(๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ยอมตอบค าถาม

ของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สามารถ               
แสดงหลักฐานเพื่อการค านวณภาษี 

(๔) สินค้าขาดจากบัญชีหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส าคัญของการผลิตสินค้าขาดจากบัญชีตามมาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๔๘ 

มาตรา ๘๗  ในการด าเนินการตามมาตรา ๘๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท ารายการลงในแบบรายการภาษีตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบรายการภาษี 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในแบบรายการภาษีหรือในเอกสารอ่ืนที่ยื่นประกอบแบบรายการภาษี                    
เพ่ือให้ถูกต้อง 
  (๓) ประเมินภาษีตามหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอยู่หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าถูกต้อง 
เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๘๖ (๓) โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 

  มาตรา ๘๘  เมื่อประเมินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

  มาตรา ๘๙  ในกรณีที่การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๖ ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด              
ท าให้จ านวนเงินภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะแก้ไขจ านวนเงินภาษีที่ได้ประเมิน  
ไปแล้วและแจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีถูกต้องไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
  การแก้ไขจ านวนเงินภาษีท่ีได้ประเมินไปแล้วตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นการประเมินตามมาตรา ๘๖ 

  มาตรา ๙๐  การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กระท าได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 



 

 

  (๑) สองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี หรือวันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาที่อธิบดี
เลื่อนหรือขยายออกไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
  (๒) สองปีนับแต่วันยื่นแบบรายการภาษี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบรายการภาษีภายหลัง                   
วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาดังกล่าวใน (๑) แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบรายการ
ภาษ ี
  (๓) สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี ในกรณีที่ไม่มีการยื่นแบบรายการภาษี 
หรือมีการยื่นแบบรายการภาษีโดยแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าที่แสดง
ไว้ในแบบรายการภาษ ี
  ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือ                   
ไม่สมบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีได้ภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่ก าหนดเวลา               
ตาม (๑) หรือภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันยื่นแบบรายการภาษีตาม (๒) แล้วแต่กรณี 
 
 

  มาตรา ๙๑  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเงินภาษีที่ต้องช าระ ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะ
น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้น าเข้าประสงค์จะน าสินค้าออกไปจากอารักขาของ
กรมศุลกากรก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าช าระภาษีตามจ านวน     
ที่แสดงไว้ในแบบรายการภาษี พร้อมกับวางเงินเพ่ิมเติมเป็นประกันจนครบจ านวนภาษีที่อาจจะต้องเสียส าหรับ
สินค้านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าจะขอให้อธิบดีรับการค้ าประกันของธนาคารแทนการวางเงิน
เพ่ิมเติมเป็นประกันโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดก็ได้  

เพ่ือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเงินภาษีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจน าสินค้าไปเป็น
ตัวอย่างได้พอสมควร 

มาตรา ๙๒  ในกรณีที่มีการวางเงินหรือรับการค้ าประกันของธนาคารแทนการวางเงินประกันค่าภาษีตาม
มาตรา ๙๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินให้เสียภาษีเพ่ิมขึ้นจากจ านวนภาษีที่ได้ช าระไว้และแจ้งให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าทราบแล้ว ให้เก็บภาษีส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเงินประกันดังกล่าวหรือแจ้งให้ธนาคารผู้ ค้ า
ประกันช าระเงินตามสัญญาค้ าประกัน ถ้าเงินประกันไม่คุ้มค่าภาษีก็เรียกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ น าเข้า
ช าระเพ่ิมจนครบ แต่ถ้าได้เงินเกินค่าภาษี ให้คืนเงินส่วนที่เกินโดยมิชักช้า 

 
ส่วนที่ ๘ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
 

มาตรา ๙๓  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๔ ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน                  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 



 

 

มาตรา ๙๔  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิตเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นและรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

เพ่ิมเติมอีกคณะหนึ่ง หรือหลายคณะก็ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบตามที่ก าหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๕  การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน                  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

มิได ้

   มาตรา ๙๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียกหรือค าสั่ง 
   บุคคลที่มาให้ถ้อยค าเป็นพยานตามหนังสือเรียกให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ใดไม่ยอมตอบค าถามอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักง าน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 96 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (3) 

   มาตรา ๙๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่มอบหมาย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
   ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

   มาตรา ๙๘  ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
อนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

   มาตรา ๙๙  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วนระยะเวลาดังกล่าวจะขยาย
ออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ต้องยื่นฟ้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยุติการพิจารณาอุทธรณ์ 



 

 

   การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันและ              
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนการประเมินหรือ                    
แก้การประเมินให้ผู้ยื่นอุทธรณ์เสียภาษีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ในกรณีที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ ให้ถือว่าได้วินิจฉัย                    
ให้ยกอุทธรณ ์
   ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
   ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ภายใน     
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

   มาตรา ๑๐๐  การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้
ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษี เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นค าร้องต่ออธิบดี ขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อนถ้าอธิบดี
พิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะสั่งให้หาประกันตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

   มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่อธิบดีได้สั่งให้ทุเลาการช าระภาษีตามมาตรา ๑๐๐ ไว้แล้ว ถ้าต่อมามีพฤติการณ์
ปรากฏว่าได้มีการกระท าเพ่ือประวิงการช าระภาษี หรือได้มีการกระท าหรือตั้งใจจะกระท าการโอน ขาย จ าหน่าย
หรือยักย้ายทรัพย์สินเพื่อให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด อธิบดีมีอ านาจเพิกถอนค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 
 

ส่วนที่ ๙ 
การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

 
   มาตรา ๑๐๒  สินค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย             
ว่าด้วยพกิัดอัตราศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษี ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
   รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้สินค้าใดตามวรรคหนึ่ง เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   มาตรา ๑๐๓  สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือ              
คืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
   สินค้าตามวรรคหนึ่ง ถ้าน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพ่ือการ
ส่งออก ให้เสียภาษีตามอัตราที่ใช้อยู่ในเวลาที่น าสินค้ากลับเข้ามาหรือในเวลาที่น าสินค้าออกจากเขตปลอดอากร 
แต่ถ้าเป็นกรณีลดอัตราภาษี ให้น าค่าภาษีที่ช าระไว้แล้วมาหักออกได้ เว้นแต่เป็นการน าสินค้ากลับเข้ามาหรือ               
น าสินค้าออกจากเขตปลอดอากร เพ่ือส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บน                  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอ่ืน ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



 

 

   มาตรา ๑๐๔  สินค้าที่น าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตปลอดอากร 
หรือเขตประกอบการเสรี หรือสินค้าที่น าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับยกเว้นอากรตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๑๐๕  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีส าหรับสินค้า ที่ก าหนดในกฎกระทรวงได้ 
โดยน าจ านวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับสินค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า               
มาหักออกจากจ านวนเงินภาษีท่ีต้องเสียส าหรับสินค้านั้น 
   ในกรณีที่จ านวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้รับ              
การลดหย่อนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าจ านวนเงินภาษีท่ีต้องเสีย ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีนั้น 
   การยื่นค าร้องขอลดหย่อนภาษีตามวรรคหนึ่ง และการคืนเงินภาษีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
   ค าวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับจ านวนเงินภาษีท่ีขอลดหย่อนให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๐๖  อธิบดีมีอ านาจยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดิมหรือ             

อีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ส าหรับสินค้าท่ีน าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออก 
การยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) สินค้าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดยผ่านส่วนราชการ 

ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

(๒) สินค้าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการในราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๓) สินค้าที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔) น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ซึ่งพนักงาน
ศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว 

การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด             
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้ 



 

 

(๑) การบริการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับให้แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดยผ่าน
ส่วนราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศล
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๒) การบริการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการใน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือแก่องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด             
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐๙ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชน ทั้งนี้                    
จะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๑๐ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับสินค้าที่พิสูจน์
ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้  

สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  การขอคืนภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๑๑  สินค้าที่น า เข้าซึ่ งได้ เสียภาษีแล้วหากส่งกลับออกไป ให้คืนภาษีให้แก่ผู้ น าเข้า                        
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และในอัตราส่วนเดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  มาตรา ๑๑๒  กรณีสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งได้เสียภาษีแล้ว และมีการน าสินค้านั้นไปผลิตเป็น
สินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้คืนภาษีส าหรับสินค้าน าเข้านั้นให้แก่ผู้น าเข้าตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
เดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย และการเสียภาษีนั้นไม่ใช่
เป็นการเสียภาษีตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน 
  การขอรับเงินคืนให้ยื่นค าร้องต่ออธิบดีภายในสามปีนับแต่วันช าระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือค าชี้แจงใด ๆ ประกอบค าร้องด้วย เมื่ออธิบดีเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืนให้คืนเงินภาษี              
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ  

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องมี ค าร้องก็ได้   
แต่ต้องสั่งคืนภายในเวลาสามปีนับแต่วันช าระภาษ ี

  มาตรา ๑๑๔  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๖ แล้ว ปรากฏว่าภาษี               
ที่ช าระแล้วได้ช าระโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ให้คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 



 

 

  มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนภาษี ให้คืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มคี าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

  มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๖ แล้ว ปรากฏว่าต้องมีการ
คืนเงินภาษีตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับคืนเงินภาษีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา             
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง มิให้เกินกว่าจ านวนเงินที่ได้รับคืนและให้จ่ายจากเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้              ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๑๑๗  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดสินค้าใดซึ่งบุคคลที่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษีน าเข้ามาเพ่ือใช้เองให้ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒ 

 
 

 
ส่วนที่ ๑๐ 

บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ 
 

มาตรา ๑๑๘  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการท าบัญชีประจ าวันและ                   
งบเดือน ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
     ให้ผู้น าเข้าท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
     บัญชีประจ าวันให้ท าให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดข้ึน 
     งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตณ สถานที่ที่
ระบุไว้ในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
     บัญชีประจ าวัน เอกสารการลงบัญชี ส าเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที่ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่ อ่ืนใดซึ่ ง                      
เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้ 
     การท าบัญชีประจ าวัน งบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและการยื่นงบเดือน
ตามมาตรานี้ อธิบดีจะอนุญาตให้กระท าโดยใช้วิธีการอ่ืนใด และจะอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
     อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้น าเข้าน าสินค้าติดตัวเข้ามาหรือ              
น าสินค้าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ                 
บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (2) 



 

 

     มาตรา ๑๑๙  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการใดประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐาน                
การรับเงินให้ขออนุมัติต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

     มาตรา ๑๒๐ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
     ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ  
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา              
โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตน 
     ในกรณีที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว               
สูญหาย บุบสลาย หรือช ารุด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ทราบโดยมิชักช้าและหากการสูญหาย บุบสลาย 
หรือช ารุดได้เกิดขึ้นเพราะผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมิได้ใช้ความระมัดระวัง และ
ฝีมือดังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตนแล้ว ให้อธิบดีด าเนินการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ           
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบั ติการตามหน้าที่ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ                   
ทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 185 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 120 วรรคสองหรือวรรคสาม ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 184 (1) 

มาตรา ๑๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้อุปกรณ์เครื่องมือ 
ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าไว้ตามมาตรา ๑๒๐ บุบสลาย 
ช ารุด หรือใช้การไม่ได้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 121 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 189 

    มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ              
ตามมาตรา ๑๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ปริมาณสินค้าหรือปริมาณรายรับที่ค านวณได้จากอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานประกอบการ หรือสถานบริการในระหว่างเวลา
ท าการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การค้น              



 

 

ในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจะค้น
ในเวลาใดก็ได้ 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็น
มาประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้น 

(๔) น าสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 123 (1) (2) หรือ (4) จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 185 

ผู้ใดไม่ยอมตอบค าถามอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี ค ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 123 (3) โดยไม่มีเหตุอันสมควร จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (3) 

มาตรา ๑๒๔  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้น าเข้าเปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้าเพ่ือตรวจสินค้าในขณะที่
น าออกจากหรือเตรียมการจะน าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บนหรืออารักขาของกรมศุลกากร และ
จะน าสินค้าในปริมาณพอสมควรออกจากหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้านั้นไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์ก็ได้ 

การส่งคืนและการท าลายสินค้าที่น ามาตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ใดไม่ยอมตอบค าถามอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 124 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (3) 

มาตรา ๑๒๕  ในการค้นหรือเปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า 

   มาตรา ๑๒๖ ในการค้นสถานที่หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๒๓ (๒) ก่อนลงมือค้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และให้ค้นต่อหน้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ น าเข้า               
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ท างานในสถานที่นั้น หรือผู้ครอบครองยานพาหนะ 
แล้วแต่กรณี ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมา
เป็นพยาน 

   มาตรา ๑๒๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและท าบัญชีรายละเอียดสิ่งของ           
ที่ค้น ยึด หรืออายัดไว้ 
   บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้อ่านให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้น าเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ท างานในสถานที่นั้น           
ผู้ครอบครองยานพาหนะ หรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ ถ้าไม่ยอมลง
ลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้ 



 

 

   มาตรา ๑๒๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดสินค้า บัญชี เอกสาร ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เป็นหลักฐานในการ
สืบสวน สอบสวน และการด าเนินคดีจนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้        
ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ 
   ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและ            
ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือวันที่มคี าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต 
   ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าในขณะที่ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ ใด                       
มาแสดงตนเป็นเจ้าของเพ่ือขอรับคืนภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ แต่วันยึดให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต 
   ทรัพย์สินที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ                
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า 

   มาตรา ๑๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการบังคับช าระภาษี สินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 
๑๒๘ ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และปรากฏว่าสินค้านั้นยังไม่ได้เสียภาษี 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจยึดหรืออายัดต่อไปจนกว่าจะได้รับช าระภาษีครบถ้วน 

   มาตรา ๑๓๐ ทรัพย์สินที่ยึดไว้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
   ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นของเสียได้ง่าย หรือถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของทรัพย์สิน อธิบดีจะจัดการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นก่อนถึง
ก าหนดตามมาตรา ๑๒๘ ก็ได้ และได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น 
   การขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๑๓๑  ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ถ้าไม่จ าเป็นต้องใช้เป็น
พยานหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน และการด าเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติ
อธิบดีคืนทรัพย์สินดังกล่าว หรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๐วรรคสอง ให้แก่                  
ผู้ครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพย์สินนั้นมา หรือถอนการอายัดทรัพย์สินนั้นก่อนถึงก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๒๘ วรรค
หนึ่ง ทั้งนี้ ให้หักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง                
ก่อนคืนเงินให้แก่ผู้ครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพย์สินนั้นมาด้วย 

ในการคืนทรัพย์สินที่ยึดตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ครอบครองได้ทรัพย์สินนั้นมาจากเจ้าของโดยการ
กระท าความผิดทางอาญา ก็ให้คืนแก่เจ้าของนั้น 

มาตรา ๑๓๒  ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตตามมาตรา ๑๒๘ หรือที่ศาลพิพากษาให้ริบเป็นของ
กรมสรรพสามิต ให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๑๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 



 

 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 133 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  บทก าหนดโทษตาม

มาตรา 184 (4) 

มาตรา ๑๓๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้                     
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ส่วนที่ ๑๒ 

การเปรียบเทียบคดี 
 

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะน าตามมาตรา ๑๗ (๑) ในการ
ก าหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะน าตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าของ
สินค้าเพ่ือก าหนดค่าปรับโดยให้ถือมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่
กระท าความผิดนั้น ถ้าไม่มีสินค้าชนิดเดียวกันให้ถือมูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่ซื้อขายกัน              
ในเวลาดังกล่าว 
    ในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามวรรคหนึ่งได้หรือสินค้าดังกล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดีมี อ านาจ
ประกาศมูลค่าของสินค้าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดค่าปรับ 

    มาตรา ๑๓๗  ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือ     
ไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน            
ให้เป็นอ านาจของอธิบดี 
    (๒) ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
    (ก) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่งประกอบด้วย                
ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
    (ข) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน                      
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา               

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 



 

 

มาตรา ๑๓๘  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิด    
ที่ เปรียบเทียบได้ ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นความผิดที่มี อัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกินห้าหมื่นบาท                     
ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้จับกุมควบคุมผู้ต้องหาไปยังที่ท าการของผู้ที่มีอ านาจเปรียบเทียบคดี            
เพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบคดี ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงที่ท าการ
ของผู้มีอ านาจท าการเปรียบเทียบคดี 

ถ้าผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขออธิบดีจะปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างรอการ
เปรียบเทียบหรือรอการช าระเงินค่าปรับโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ให้น าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๑๓๙  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัติ
นี้ และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี    
แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ ทั้งนี้ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑๓ 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

 
มาตรา ๑๔๐  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มิได้ยื่นแบบรายการภาษีและไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามส่วนที่ ๕ ให้เสียเบี้ยปรับอีก

สองเท่าของเงินภาษ ี
(๒) ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป             

ให้เสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่ เสียขาดไปนั้น แต่ในกรณีที่ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือ                          
มีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีให้เสียเบี้ยปรับสองเท่าของ
เงินภาษีท่ีเสียขาดไปนั้น 

(๓) ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส าคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบญัชีคุมสินค้าตามมาตรา 
๒๕ หรือมาตรา ๔๘ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี 

เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 

 

มาตรา ๑๔๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาหรือช าระขาดจากจ านวนภาษี                    
ที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ      
และการค านวณเงินเพ่ิมดังกล่าวมิให้คิดทบต้น 

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้  มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับและอาจลดลงได้                         
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔๒  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ให้ถือเป็นเงินภาษ ี
 

ส่วนที่ ๑๔ 
การบังคับช าระภาษีค้าง 

 
มาตรา ๑๔๓  เพ่ือให้ได้รับช าระภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ ยึดและขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของผู้ค้างช าระภาษีได้โดยมิต้องขออ านาจศาล 
การยึดทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ส่งค าเตือนเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระภาษี

ที่ค้างภายในก าหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 
การขายทอดตลาดทรัพย์สินจะกระท ามิได้ในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๓ หรือระยะเวลาที่

ให้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๙๙ และตลอดระยะเวลาที่ท าการพิจารณาอุทธรณ์หรือพิจารณาคดีของศาล                
เว้นแต่เป็นของสดของเสียได้ให้อธิบดีมีอ านาจที่จะขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร และได้เงิน
เป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น 

ผู้ค้างช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่ จ ากัดความรับผิดใน                   
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่ผู้ค้างช าระภาษีมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน 
ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ โดยสั่งให้ผู้ค้างช าระภาษีงดเว้นการจ าหน่ายสิทธิ
เรียกร้องและห้ามบุคคลภายนอกนั้นช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซึ่งค้างช าระภาษี แต่ให้ช าระหรือ                
ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง 

ในกรณีที่ บุ คคลภายนอกที่ ได้ รับค าสั่ งอายัดนั้ นปฏิ เสธหรือ โต้แย้ งหนี้ ที่ เ รี ยกร้ อง เอาแก่ตน                                  
ให้กรมสรรพสามิตฟ้องคดีต่อศาล แต่ทั้งนี้ค าสั่งห้ามช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ยังคงมีผลอยู่
จนกว่าศาลจะพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

อธิบดีมีอ านาจน าทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับตามวรรคหนึ่งออกขายทอดตลาดได้โดยให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ค้างช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่ จ ากัดความรับผิด                         
ในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย 



 

 

      มาตรา ๑๔๕  การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือให้ได้รับช าระภาษีที่ค้างให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
      ให้อธิบดีมีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม              
วรรคหนึ่ง 

      มาตรา ๑๔๖  เมื่อได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดท าลาย 
ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึงทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 146 จ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 190 

      มาตรา ๑๔๗  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดและ                
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษี ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น 

      มาตรา ๑๔๘ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ ให้อธิบดีมีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ออกหนังสือเรียกผู้ค้างช าระภาษีและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้างช าระภาษีนั้นที่มีเหตุอันควร               
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยค า 
      (๒) สั่งบุคคลใน (๑) ให้น าบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างมาตรวจสอบ 
      (๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจค้นหรือยึดบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวใน (๑) 
      การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกหรือ
ค าสั่ง และการปฏิบัติตาม (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ผู้ใดไม่ยอมตอบค าถามอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตร 148 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 188 (3) 

      มาตรา ๑๔๙  เมื่อได้มีการยึดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการยึดและค่าภาษี             
ที่ค้างช าระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้อธิบดีสั่งถอนค าสั่งยึดนั้น 
      เมื่อได้มีการอายัดสิทธิเรียกร้องไว้แล้ว ถ้าได้มีการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการอายัด และค่าภาษีที่ค้างช าระ
โดยครบถ้วนก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับช าระเงินจากบุคคลภายนอก หรือก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
ได้ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้อธิบดีสั่งถอนค าสั่งอายัดนั้น 
 

ส่วนที่ ๑๕ 
การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มข้ึนเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๑๕๐  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น

ส าหรับสินค้าหรือบริการ ตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี 



 

 

ภาษีท่ีจะต้องเสียเพิ่มข้ึนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง 

มาตรา ๑๕๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต ส่งมอบเงินภาษีที่เก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรา 
๑๕๐ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย โดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงินภาษีท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนได้ 

 
หมวด ๒ 

ใบอนุญาตส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สุรา 

 
มาตรา ๑๕๒  ในส่วนนี้ 

  “สุรา” ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ า
สุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา                
แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี 
  “สุราแช่ ” หมายความว่าสุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว                 
แตย่ังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย 
  “สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว   
แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย 

 มาตรา ๑๕๓  ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นส าหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองให้ยื่นค าขอ
อนุญาตต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                     
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  ใบอนุญาตทีอ่อกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 191 
ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ถ้าสุรานั้นมีปริมาณต่ ากว่าหนึ่งลิตร ปรับไม่เกินสองพันบาท              

บทก าหนดโทษตามมาตรา 192 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 193 
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  บทก าหนดโทษ

ตามมาตรา 194 
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ซึ่งออกตามมาตรา 153 กระท าการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอ

ใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 205 

  มาตรา ๑๕๔  ผู้ใดประสงค์จะน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                    
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



 

 

  การน าสุราเข้ามาตามวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้า อธิบดีมี อ านาจผ่อนผัน                    
ให้น าเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจ านวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการน าเข้าเพ่ือการผ่านแดน
หรือการถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข                
ในการก ากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 154 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 195 

  มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                    
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 155 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา 155 ท าการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ปรับไม่เกินสองพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 197 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ซึ่งออกตามมาตรา 155  กระท าการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอ

ใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 205 
  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายสุรา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขายทั้งหมดในคราวเดียวภายใต้ความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
  (๒) การขายในการบังคับคดี 
  (๓) การขายโดยค าสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  (๔) กรณีอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  มาตรา ๑๕๖  ใบอนุญาตขายสุรามี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ ส าหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจ านวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 
  (๒) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ ส าหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าสิบลิตร 

  มาตรา ๑๕๗  ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต               
ให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงภาชนะ              
บรรจุสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 157 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 

  มาตรา ๑๕๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงสุราโดยน าสุราอ่ืนใดหรือน้ าหรือของเหลวหรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลง
ในสุราเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ เฉพาะ
กรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพ่ือดื่มในขณะนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด                    
ในกฎกระทรวง 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 158 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 

 
ส่วนที่ ๒ 
ยาสูบ 



 

 

 
มาตรา ๑๕๙ ในส่วนนี้ 

  “ต้นยาสูบ” หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) 
  “ใบยา” หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ 
  “ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืน ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยวและให้หมายความ
รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  “บุหรี่ซิกาแรต” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ซึ่งมวน
ด้วยกระดาษหรือวัตถุทีท่ าขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด 
  “บุหรี่ซิการ์” หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด 
  “บุหรี่อ่ืน” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก 
หรือวัตถุอื่นท่ีมิใช่กระดาษหรือวัตถุทีท่ าขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด 
  “ยาเส้น” หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว 

“ยาเส้นปรุง” หมายความว่า ใบยาหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอ่ืนนอกจากน้ า 
  “ยาเคี้ยว” หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอ่ืนนอกจากน้ าเพ่ืออม
หรือเคี้ยว 
  “ยาอัด” หมายความว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและท าเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอ่ืน                 
เจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม 
  “ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการเพาะปลูกต้นยาสูบ 
  “ผู้บ่มใบยา” หมายความว่า ผู้ท าการบ่มใบยาสดเป็นใบยาแห้ง 
  “ซอง” ให้หมายความรวมถึงห่อ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช้บรรจุหรือผูกมัดยาสูบ 

  มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดประสงค์จะท าการเพาะปลูกต้นยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 160 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาทบทก าหนดโทษตามมาตรา 196    

  มาตรา ๑๖๑  ผู้ใดประสงค์จะซื้อใบยาแห้ง ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตลอดทั้งการท าบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 161 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 

  มาตรา ๑๖๒  เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้องการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยายาสูบ 
หรือต้องการทราบรายละเอียดในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ การผลิตยาสูบให้ผู้เพาะปลูก                
ต้นยาสูบ ผู้บ่มใบยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ 



 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 162 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 

  มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดประสงค์จะผลิตยาสูบให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                   
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 163 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 193 
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาสูบ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 163 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกิ นห้าหมื่นบาท                     

บทก าหนดโทษตามมาตรา 194 
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาสูบ ซึ่งออกตามมาตรา 163 กระท าการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญ าตไว้ในที่เปิดเผย (3)                

ไม่ขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาทบทก าหนดโทษตามมาตรา 205   

  มาตรา ๑๖๔  การผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ 

  มาตรา ๑๖๕ ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองยาสูบที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าห้าร้อยกรัม หรือ
ยาสูบประเภทยาเส้นที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าหนึ่งกิโลกรัม เว้นแต่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาสูบมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 

 มาตรา ๑๖๖  ผู้ใดประสงค์จะน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัดหรือยาสูบ                 
ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                  
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  การน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบตามวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นตัวอย่าง
สินค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้า อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ตามจ านวนและทางด่าน
ศุลกากรที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการน าเข้าเพ่ือการผ่านแดน
หรือการถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ก ากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 166 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 195 

  มาตรา ๑๖๗  ผู้ใดประสงค์จะขายยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต การขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการขายยาสูบด้วยโดยอนุโลม 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 167 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบตามมาตรา 167 ท าการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ปรับไม่เกินสองพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 197 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบ ซึ่งออกตามมาตรา 167 กระท าการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอ

ใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 205 



 

 

  มาตรา ๑๖๘  ใบอนุญาตขายยาสูบมี ๓ ประเภท คือ 
  (๑) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๑ ส าหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่งจ านวนหนึ่งพันมวนขึ้นไปถ้าเป็น
ยาสูบประเภทยาเส้นครั้งหนึ่งจ านวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งหนึ่งจ านวน              
สองร้อยกรัมข้ึนไป 
  (๒) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๒ ส าหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าหนึ่งพันมวน              
ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้นครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่ง
จ านวนต่ ากว่าสองร้อยกรัม 
  (๓) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ ๓ ส าหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น 

  มาตรา ๑๖๙ การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้ว ห้ามแบ่งขาย 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 169 ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 

 
ส่วนที่ ๓ 

ไพ ่
 

มาตรา ๑๗๐ ในส่วนนี้ 
  “ไพ่” หมายความว่า สิ่งที่สามารถใช้เล่นการพนันมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีเครื่องหมายแสดงแต้มต่าง ๆ 
ซ่ึงท าด้วยกระดาษ พลาสติก หนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือวัตถุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๗๑ ผู้ใดประสงค์จะผลิตไพ่ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                    
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 171 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 193 
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไพ่ ซึ่งออกตามมาตรา 171 กระท าการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอใบ

แทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 205 

มาตรา ๑๗๒  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 172 วรรคหนึ่ง จ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 198 

  มาตรา ๑๗๓  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่ งร้อยยี่สิบใบ เว้นแต่ไพ่นั้น   
เป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตท าขึ้น หรือเป็นไพ่ที่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต 

  มาตรา ๑๗๔  ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลงแก้ไขหรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตท าขึ้น 
เพ่ือขายอย่างไพ่ 
 ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งไพ่ท่ีกระท าขึ้นโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 



 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 174 จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตามจ านวนไพ่ของกลางเป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าห้าพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 199 

  มาตรา ๑๗๕  ผู้ใดประสงค์จะน าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                   
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  การน าไพ่เข้ามาตามวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้า อธิบดีมี อ านาจผ่อนผันให้                
น าเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจ านวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีการน าเข้าเพ่ือการผ่านแดน
หรือการถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ก ากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 175 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บทก าหนดโทษตามมาตรา 195 

  มาตรา ๑๗๖  ผู้ใดประสงค์จะขายไพ่ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                     
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 196 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายไพ่ตามมาตรา 176 ท าการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ปรับไม่เกินสองพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 197 
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายไพ่ ซึ่งออกตามมาตรา 176 กระท าการ (1) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (2) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย (3) ไม่ขอใบ

แทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ปรับไม่เกินห้าพันบาท บทก าหนดโทษตามมาตรา 205 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการขายไพ่ด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗๗  ใบอนุญาตขายไพ่มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ ๑ ส าหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจ านวนตั้งแต่สี่สิบส ารับขึ้นไป 
  (๒) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ ๒ ส าหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าสี่สิบส ารับ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗๘  ใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ซึ่งออกตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ มาตรา 

๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 

ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตขอใบแทนใบอนุญาต                  
จากผู้มอี านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 

ใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้ถือเป็นใบอนุญาต 



 

 

มาตรา ๑๗๙  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งออกตาม
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖จะต้องได้รับอนุญาต                  
เป็นหนังสือจากผู้มอี านาจออกใบอนุญาต 

การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๑๘๐  การโอนใบอนุญาตตามหมวดนี้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอ านาจ
ออกใบอนุญาต 

การขอและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

 
ส่วนที่ ๕ 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

มาตรา ๑๘๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข้อก าหนดในใบอนุญาต                  
ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีก าหนดครั้งละไม่เกินหกเดือน 

มาตรา ๑๘๒  ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต    
ตามหมวดนี้ 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามข้อก าหนดในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๘๓  ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘๒ แล้ว จะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

 
หมวด ๓ 

บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา ๑๘๔  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
       (๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๖ มาตรา 



 

 

๓๗ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๑๒๐ วรรคสอง
หรือวรรคสาม 
       (๒) ไม่ปฏิบัติตามวิธี การที่ ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือวิธีการและเงื่อนไข                
ที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง 
       (๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
       (๔) ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่              
ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๓ 

       มาตรา ๑๘๕  ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบั ติการตามหน้าที่                 
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๓(๑) (๒) หรือ (๔)                   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

       มาตรา ๑๘๖  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่า
ของค่าภาษีท่ีจะต้องเสีย หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
       (๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ 
       (๒) น าเข้าซึ่งสินค้าท่ีมิได้เสียภาษี 

       มาตรา ๑๘๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๘๐ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

       มาตรา ๑๘๘  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
       (๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ 
       (๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า 
       (๓) ไม่ยอมตอบค าถามอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียก
ของอธิบดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ มาตรา ๙๖วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๓ (๓) 
มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

       มาตรา ๑๘๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๑๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

       มาตรา ๑๙๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

       มาตรา ๑๙๑  ผู้ใดขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท 



 

 

มาตรา ๑๙๒  ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท แต่ถ้าสุรานั้นมีปริมาณต่ ากว่าหนึ่งลิตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๑๙๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราหรือยาสูบ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                
ที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน              
ห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง                               
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๙ หรือมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง                  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๙๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา ๑๕๕ ใบอนุญาตขายยาสูบตามมาตรา ๑๖๗ หรือ
ใบอนุญาตขายไพ่ตามมาตรา ๑๗๖ ท าการขายไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน              
สองพันบาท 

มาตรา ๑๙๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๙๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตามจ านวนไพ่ของกลาง
เป็นเงินสี่เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าห้าพันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐๐  ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐๑  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ    
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งได้มาหรือล่วงรู้
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

มาตรา ๒๐๒  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยานหลักฐานเท็จ             
มาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท 



 

 

มาตรา ๒๐๓  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองเท่าถึงสิบเท่าของค่าภาษี                          
ที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าสี่ร้อยบาท 
  (๑) มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เว้นแต่ 
     (ก) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้ รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ 
และไพ่ 
     (ข) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ มีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือในกรณีที่เป็นการครอบครองยาสูบหรือไพ่โดยชอบ              
ตามมาตรา ๑๖๕ หรือมาตรา ๑๗๓ 
  (๒) มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้ว       
ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๙ 

  มาตรา ๒๐๔  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่า               
ถึงสิบห้าเท่าของคา่ภาษีท่ีจะต้องเสียหรือท่ีเสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าแปดร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  (๑) ขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เว้นแต่ 
     (ก) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ 
และไพ่ 
     (ข) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตและได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ มีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือในกรณีที่ เป็นการขายหรือมีไว้เ พ่ือขายซึ่งไพ่                              
ที่กรมสรรพสามิตผลิตขึ้น 
  (๒) ขายหรือมีไว้เพ่ือขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษี                
แล้วตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๙ 

  มาตรา ๒๐๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ซึ่งออกตามมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ 
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๖ กระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน               
ห้าพันบาท 
  (๑) ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 
  (๒) ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 
  (๓) ไม่ขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
หรอืช ารุดในสาระส าคัญ 

    มาตรา ๒๐๖  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๒๐๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๒๐๔ (๑) หรือ (๒) นอกจาก
จะได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้แล้ว ให้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับสินค้านั้นให้ครบถ้วนอีกด้วยถ้าผู้นั้นไม่ยอมช าระภาษี
ภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้น าสินค้านั้นออกขายทอดตลาดได้ 



 

 

    เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใช้ค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและ
ค่าภาษีตามล าดับแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้แจ้งให้เจ้าของสินค้านั้นมารับคืน ถ้าไม่มารับคืนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
    สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าปลอม หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมในการบริโภค หรือสินค้าที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้  ให้ ท าลายสินค้านั้นหรือจัดการกับสินค้านั้น                    
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

    มาตรา ๒๐๗  บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ สินค้าหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท า 
ความผิดหรือมีไว้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต เว้นแต่ทรัพย์สิน
เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นด้วยในการกระท าความผิด 
    ส าหรับของกลางต่อไปนี้ ให้ศาลสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษา
หรือไม ่

(๑) ยาเส้น และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ในคดีกระท าผิดตามมาตรา ๑๖๓ 
(มียาเส้นและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยไม่ขออนุญาตผลิตยาสูบ ม.163) 

(๒) สินค้าในคดีกระท าผิดตามมาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔ 
(มีไพท่ี่ยังมิได้เสียภาษีไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ ม.173 หรือดัดแปลง แก้ไขหรือกระท าด้วยประการอื่นใดแก้ไขไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตท าข้ึนเพื่อขาย
อย่างไพ่ ม.174) 

(๓) สินค้าในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๘๖ 
(1.ฝ่าฝืน ม.26 น าสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี 
2.น าเข้าซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี) 

    (๔) แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๘๙ 
ตลอดจนภาชนะท่ีบรรจุสิ่งของดังกล่าว 

(ความผิดตาม ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ม.70 ถึง ม.83)  
    (๕) ภาชนะ เครื่องกลั่นส าหรับผลิตสุรา ในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๙๓ 

(มีภาชนะ เครื่องกลั่นส าหรับผลิตสุรา โดยไม่ขออนุญาตผลิตสุรา ม.153) 
    (๖) ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๒๐๓ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๐๔ 
(๑) และ (๒) รวมทั้งหีบห่อ 

(1.มีไว้ในครอบครองหรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน 
2.มีไว้ในครอบครองหรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต โดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งยาสูบ บุหรี่ซิกาแรตที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้ว
ตามหมวด 1 ส่วนที่ 9) 

    (๗) แม่พิมพ์ไพ่ ในการกระท าความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๙๘ 
(มีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ม.172) 

    ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐๖ สินค้าที่มีไว้เป็นความผิด และผู้ต้องหายินยอมให้ท าการเปรียบเทียบคดี                  
อันเป็นเหตุให้คดีอาญาเลิกกัน ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต และให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๒ โดยอนุโลม 

    มาตรา ๒๐๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 



 

 

หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่ งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ                 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

     มาตรา ๒๐๙  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่ าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าการด าเนินการจัดเก็บภาษีนั้นจะเสร็จสิ้นไป 
     สินค้าที่ได้เสียภาษีไว้แล้วตามกฎหมายที่ถูกยกเลิก ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าเงินภาษี              
ที่ได้เสียไว้แล้วนั้นเป็นเงินภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

     มาตรา ๒๑๐  การยื่นค าคัดค้านการประเมินภาษีและการยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยค าคัดค้านที่ได้ยื่นไว้               
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นการยื่นอุทธรณ์                 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
     กรณีที่มีการประเมินภาษีแล้วและอยู่ในระหว่างระยะเวลายื่นค าคัดค้าน หรือกรณีที่มีค าวินิจฉัยค าคัดค้าน
แล้วและอยู่ในระหว่างระยะเวลายื่นอุทธรณ์ หรือกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าวินิจฉัยค าคัดค้านแล้วและอยู่ใน
ระหว่างระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีได้รับแจ้ง
การประเมินหรือผู้ได้รับค าวินิจฉัยค าคัดค้านยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือให้ผู้ได้รับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าวินิจฉัยค าคัดค้านฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
     ให้ถือว่าการด าเนินการบังคับช าระภาษีค้าง และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ                 
เป็นการด าเนินการบังคับช าระภาษีค้าง และการยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
     การบังคับช าระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

     มาตรา ๒๑๑  บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา                
ให้ ถือว่าบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรื อมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ 

     มาตรา ๒๑๒  ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ออกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีก
หกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  หรือ                  



 

 

สถานบริการนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา ๓๓ 

    มาตรา ๒๑๓  ใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติ 
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช ๒๔๘๖ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตแต่ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๑๔๔ ฉ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๒๗ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    ให้ผู้ที่ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ภายในหกเดือนนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับการยื่นขอใบอนุญาตนั้น ๆ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
(1) ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฉบับละ 150,000 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี ปีละ 15,000 บาท 



 

 

(3) การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลักษณะ
จ าเพาะละ 

7,500 บาท 

(4) ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ฉบับละ 150,000 บาท 
(5) การต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ฉบับละ 150,000 บาท 
(6) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ครั้งละ 5,000 บาท 
(7) การควบคุมการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เดือนละ 75,000 บาท 
(8) ใบอนุญาตผลิตสุรา ฉบับละ 300,000 บาท 
(9) ใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งละ 25,000 บาท 

(10) ใบอนุญาตขายสุรา   
 ประเภทที่ ๑ ปีละ 100,000 บาท 
 ประเภทที่ ๒ ปีละ 50,000 บาท 

(11) ใบอนุญาตผลิตยาสูบ ฉบับละ 300,000 บาท 
(12) ใบอนุญาตขายยาสูบ   

 ประเภทที่ ๑ ปีละ 100,000 บาท 
 ประเภทที่ ๒ ปีละ 50,000 บาท 
 ประเภทที่ ๓ ปีละ 100,000 บาท 

(13) ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง ฉบับละ 30,000 บาท 
(14) ใบอนุญาตน าใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร 
ครั้งละ 25,000 บาท 

(15) ใบอนุญาตผลิตไพ่ ฉบับละ 300,000 บาท 
(16) ใบอนุญาตขายไพ่   

 ประเภทที่ ๑ ปีละ 100,000 บาท 
 ประเภทที่ ๒ ปีละ 50,000 บาท 

(17) ใบอนุญาตน าไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งละ 25,000 บาท 
(18) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 
(19) การโอนใบอนุญาต ครั้งละ กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ 
(20) 

 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ครั้งละ หนึ่งในสี่ของค่าธรรมเนยีม

ใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี 

ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วยละ (บาท) 

 ตอนที่ ๑ 
สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

“น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน” หมายความว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเชื้อเพลิงหนัก น้ ามันเตา และ 
น้ ามันอ่ืน ๆ ที่คล้ายกับน้ ามันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว 
น้ ามันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์) 
ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือ 
โซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ 
ทีไ่ด้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึง 
น้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 
ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิง 
หรือใช้แทนน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
ที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น 

   

01.01 น้ ามันเบนซิน และน้ ามันที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตร 
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร 

20 

001.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน 
และของเหลวที่คล้ายกัน 

50 ลิตร เศษของลิตร 
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร 

20 

01.03 น้ ามันก๊าดและน้ ามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตร 
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร 

20 

01.04 น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น 50 ลิตร เศษของลิตร 
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร 

20 

01.05 น้ ามันดีเซล และน้ ามันอ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตร 
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร 

20 

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

50 กิโลกรัม เศษของ 
กิโลกรัมให้นับเป็น 
หนึ่งกิโลกรัม 

20 

01.07 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว 50 กิโลกรัม เศษของ 
กิโลกรัมให้นับเป็น 

20 



 

 

หนึ่งกิโลกรัม 
01.08 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว 

ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือ 
ของเหลวที่คล้ายกัน 

50 กิโลกรัม เศษของ 
กิโลกรัมให้นับเป็น 
หนึ่งกิโลกรัม 

20 

01.09 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว 
ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว 
บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน 

50 กิโลกรัม เศษของ 
กิโลกรัมให้นับเป็น 
หนึ่งกิโลกรัม 

20 

01.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน 
ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซ 
ที่คล้ายกัน 

50 กิโลกรัม เศษของ 
กิโลกรัมให้นับเป็น 
หนึ่งกิโลกรัม 

20 

01.11 เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน 
บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 

50 กิโลกรัม เศษของ 
กิโลกรัมให้นับเป็น 
หนึ่งกิโลกรัม 

20 

01.12 น้ ามันเตาและน้ ามันที่คล้ายกัน 50 ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด 

20 

01.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 50 ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด 

20 

01.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดี 
ประกาศก าหนด 

50 ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด 

20 

01.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 50 ลิตรหรือกิโลกรัม
ตามท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด 

20 

 ตอนที่ ๒ 
สินค้าเครื่องดื่ม 

  “เครื่องดื่ม” หมายความว่า 
  (๑) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้ 
โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมี 
แอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ 
อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 
     (ก) น้ าหรือน้ าแร่ตามธรรมชาติ 
     (ข) น้ ากลั่นหรือน้ ากรองส าหรับดื่มโดยไม่              
ปรุงแต่ง 

   



 

 

     (ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเอง
โดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย 
ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 
     (ง) น้ านมจืด น้ านมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่ง
หรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหาร 
     (จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ าแข็ง 
     (ฉ) เครื่องดื่มตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  
 
(๒) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต 
เครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภคณ จุดขาย
ปลีก 
 (๓) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

02.01 น้ าแร่เทียม น้ าโซดาและน้ าอัดลม ที่ไม่เติมน้ าตาล 
หรือสารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส 

30 ลิตร 20 

02.02 น้ าแร่ และน้ าอัดลม ที่เติมน้ าตาลหรือสารที่ 
ท าให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่ม 
อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ าผลไม้หรือน้ าพืชผัก 
ตามประเภทที่ ๐๒.๐๓ 

30 ลิตร 20 

02.03 น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ าพืชผักที่ไม่ได้ 
หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ าตาลหรือสาร 
ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

30 ลิตร 20 

02.04 หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่ม 
พร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 

30 ลิตร 10 

02.05 อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ 
ก าหนด 

30 ลิตร 20 

02.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30  20 
 ตอนที่ ๓ 

สินค้าเครื่องไฟฟ้า 
“เครื่องไฟฟ้า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบ 
กับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย 

   



 

 

03.01 โคมไฟฟ้าและโคมระย้า ส าหรับติดเพดานหรือผนัง 
แต่ไม่รวมถึงท่ีใช้ส าหรับให้แสงสว่างกลางแจ้ง 
หรือถนนหลวง 

30   

03.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๔ 

สินค้าแบตเตอรี่ 
“แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือ 
หมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรือ 
อย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บ 
พลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้ 

   

04.01 แบตเตอรี่ 30   
 ตอนที่ ๕ 

สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว 
“แก้วและเครื่องแก้ว” หมายความว่า สิ่งของ 
และเครื่องใช้ที่ท าด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดคริสตัล 
และแก้วคริสตัลอ่ืน ๆ 

   

05.01 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ 30   
05.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๖ 

สินค้ารถยนต์ 
 “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่ 
สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า 
หรือพลังงานอ่ืน แต่ไม่รวมรถที่เดินบนราง 
รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ 
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และรถยนต์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 “รถยนต์นั่ง” หมายความว่า รถเก๋งหรือ 
รถยนต์ที่ออกแบบส าหรับเพ่ือใช้ส าหรับนั่งเป็นปกติ 
วิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะ 
ท านองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อ 
เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือ 
ด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด 
 “รถยนต์โดยสาร” หมายความว่า รถตู้หรือ 
รถยนต์ที่ออกแบบเพ่ือใช้ขนส่งคนโดยสารจ านวน 
มาก รวมทั้งรถยนต์ในลักษณะท านองเดียวกัน 

   



 

 

 “รถยนต์กระบะ” หมายความว่า รถยนต์ที่มี 
ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถ 
โดยไม่มีหลังคา 

06.01 รถยนต์นั่ง 80   
06.02 รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน ๑๐ คน 80   
06.03 รถยนต์กระบะที่ออกแบบส าหรับให้มีน้ าหนักรถ 

รวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม 
50   

06.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 80   
 ตอนที่ ๗ 

สินค้ารถจักรยานยนต์ 
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อ 
ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกิน 
หนึ่งล้อ เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์หรือก าลังไฟฟ้า 
และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานยนต์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

   

07.01 รถจักรยานยนต์ 30   
 ตอนที่ ๘ 

สินค้าเรือ 
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ า 
ทุกชนิด 

   

08.01 เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ าที่ใช้เพื่อความ 
ส าราญ 

50   

08.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๙ 

สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 
 “ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” หมายความว่า 
น้ าหอม หัวน้ าหอม น้ ามันหอม และสิ่งทีท่ าให้มี 
กลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง 
 (๑) หัวน้ าหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า 
และ 
 (๒) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 “เครื่องส าอาง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ 
สิ่งปรุงแต่งเพ่ือใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของร่างกายมนุษย์ ส าหรับท าความสะอาด ป้องกัน 
แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลง 
รูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น 

   



 

 

แต่ไม่รวมถึง 
 (๑) เภสัชผลิตภัณฑ์ และ 
 (๒) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

09.01 น้ าหอม หัวน้ าหอม และน้ ามันหอม 20   
09.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 20   
 ตอนที่ ๑๐ 

สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ 
“พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอื่น ๆ” หมายความว่า 
เครื่องลาดที่ท าจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ 
สิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาด 
และสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึง 
ของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพ้ืน แต่มีเจตนา 
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน 

   

10.01 พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืน ๆ 30   
 ตอนที่ ๑๑ 

สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต 
“หินอ่อน” หมายความว่า หินซึ่งแปรสภาพ 
จากหินปูน ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น 
องค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือ 
ลักษณะใด ซึ่งสามารถน าไปขึ้นรูป ตัด หรือ 
แกะสลักเป็นรูปร่างหรือลวดลายได้ 
“หินแกรนิต” หมายความว่า หินอัคนี 
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์ 
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบและลักษณะใด 
ซึ่งกรดไม่กัด แข็งและทนทาน สามารถน าไปใช้งาน 
ก่อสร้างและประดับตกแต่ง 

   

11.01 หินอ่อนและหินแกรนิต 30   
 ตอนที่ ๑๒ 

สินค้าสารท าลายชั้นบรรยากาศ 
“สารท าลายชั้นบรรยากาศ” หมายความว่า 
สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มี 
คลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ 
หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสม 
ในชั้นบรรยากาศจะท าให้โมเลกุลของโอโซน 
ถูกท าลาย 

   



 

 

12.01 สารท าลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ 
ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน 

30   

12.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๑๓ 

สินค้าสุรา 
   

13.01 (๑) สุราแช่ 
     (ก) ชนิดเบียร์ 

30 ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 
แห่งแอลกอฮอล์ 
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 
ด้วยเครื่องวัดของ 
กรมสรรพสามิตหรือ 
ที่กรมสรรพสามิต 
รับรอง 

3,000 

 (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 30 ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 
แห่งแอลกอฮอล์ 
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 
ด้วยเครื่องวัดของ 
กรมสรรพสามิตหรือ 
ที่กรมสรรพสามิต 
รับรอง 

3,000 

 (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือ 
ไวน์องุ่น 

30 ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 
แห่งแอลกอฮอล์ 
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 
ด้วยเครื่องวัดของ 
กรมสรรพสามิตหรือ 
ที่กรมสรรพสามิต 
รับรอง 

3,000 

 (ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค) 30 ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 
แห่งแอลกอฮอล์ 
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 
ด้วยเครื่องวัดของ 
กรมสรรพสามิตหรือ 
ที่กรมสรรพสามิต 
รับรอง 

1,000 

13.02 (๒) สุรากลั่น 
     (ก) ชนิดสุราขาว 

30 ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 
แห่งแอลกอฮอล์ 
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 

1,000 



 

 

ด้วยเครื่องวัดของ 
กรมสรรพสามิตหรือ 
ที่กรมสรรพสามิต 
รับรอง 

 (ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) 30 ต่อปริมาณหนึ่งลิตร 
แห่งแอลกอฮอล์ 
บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตร 
ด้วยเครื่องวัดของ 
กรมสรรพสามิตหรือ 
ที่กรมสรรพสามิต 
รับรอง 

1,000 

 ตอนที่ ๑๔ 
สินค้ายาสูบ 

   

14.01 ยาสูบ 90 ต่อปริมาณหนึ่งชิ้น 
หนึ่งอัน หรือหนึ่ง 
กรัม เศษของหนึ่ง 
กรัมให้นับเป็นหนึ่ง 
กรัม และหรือต่อ 
ปริมาณหนึ่งมวน 

5 

 ตอนที่ ๑๕ 
สินค้าไพ ่

   

15.01 ไพ่ 60 หนึ่งร้อยใบ 500 
 ตอนที่ ๑๖ 

สินค้าอื่น ๆ 
   

16.90 สินค้าอ่ืน ๆ นอกจากตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๑๕ 
  ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

50 ตามหน่วย ตาม 
น้ าหนักสุทธิ หรือ 
ตามปริมาณสุทธิ 

1,000 

 ตอนที่ ๑๗ 
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ 

 “กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ” หมายความว่า 
การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจ 
ต่าง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ 
เช่น สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ 
คาบาร์เรต์ ดิสโกเธค คาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจน์ 
สถานอาบน้ าหรืออบตัว และนวด เป็นต้น 

   

17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ 30 ตารางเมตร 3,000 



 

 

โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จ าหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดง 
ดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง 
ซึ่งปิดท าการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

17.02 สถานอาบน้ าหรืออบตัว และนวด 30 รอบ 1,000 
17.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๑๘ 

กิจการเสี่ยงโชค 
“กิจการเสี่ยงโชค” หมายความว่า การประกอบ 
กิจการในด้านการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือแสวงโชค 
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับเงิน รางวัลหรือ
ประโยชน์ 
อย่างอ่ืน 

   

18.01 สนามแข่งม้า 30   
18.02 การออกสลากกินแบ่ง 30   
18.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๑๙ 

กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 “กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบ 
ต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมเพ่ือหารายได้เป็นธุรกิจ 
เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น 

   

19.01 สนามกอล์ฟ 50   
19.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๒๐ 

กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ 
“กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ” 
หมายความว่า การประกอบกิจการใด ๆ ในลักษณะ 
ที่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้รับ 
อนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐให้ด าเนินกิจการได้ 

   

20.01 กิจการโทรคมนาคม 30   
20.90 อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 30   
 ตอนที่ ๒๑ 

บริการอ่ืน ๆ 
   

21.90 บริการอ่ืน ๆ นอกจากตอนที่ ๑๗ ถึงตอนที่ ๒๐ 
  ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

30   



 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
บทบัญญัติในบางส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การก าหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชนผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้ง
ระบบพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


