
พระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เปนปที่ ๓๙  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 

๒๔๘๖ 
พระราชกําหนดภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พระราชกําหนดภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
พระราชบัญญัติภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๓ 
พระราชกําหนดภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

                                                 
๑ รก.๒๕๒๗/๑๒๗/๗พ/๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ 
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(๒) พระราชบญัญัติเก็บภาษีเครื่องขีดไฟซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พุทธศักราช 
๒๔๗๖ 

(๓) พระราชบญัญัติยานัตถุ  พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
พระราชบัญญัติยานัตถุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติยานัตถุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบญัญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 

๒๕๐๗ 
พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
พระราชกําหนดภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 

๒๕๑๓ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่ง

ทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่ง

ทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่ง

ทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่ง

ทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๕) พระราชบญัญัติภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
พระราชบัญญัติภาษีไมขีดไฟซ่ึงทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๖) พระราชบัญญัติภาษีเครือ่งดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
พระราชกําหนดภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๑ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๗๙ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญตัินี้แทน 
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มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ภาษี” หมายความวา  ภาษีสรรพสามิตท่ีเรียกเก็บจากสินคาและบริการ ตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“สินคา” หมายความวา  สิ่งซึ่งผลิตหรือนําเขาและระบุไวในกฎหมายวาดวย

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
“บริการ”๓ หมายความวา การใหบริการในทางธุรกิจในสถานบริการ ตามที่ระบุ

ไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
“รายรับ” หมายความวา  เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรอืประโยชนใด ๆ ท่ี

อาจคํานวณไดเปนเงินที่ไดรับหรือพึงไดรับเนื่องจากการใหบริการ 
“ผลิต” หมายความวา  ทํา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินคา

หรือทําการอยางใดอยางหน่ึงใหมีข้ึนซ่ึงสินคาไมวาดวยวิธีใด ๆ แตมิใหรวมถึงการประดิษฐ
คนควาที่มิไดทําขึ้นเพื่อขาย 

“นําเขา” หมายความวา  นําเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
ซึ่งสินคาตามพระราชบัญญัตินี้ 

“โรงอุตสาหกรรม” หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการผลิตสินคา รวมตลอดท้ัง
บริเวณแหงสถานที่นั้น และใหหมายความรวมถึงเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมดวย 

“สถานบริการ”๔ หมายความวา สถานท่ีสําหรับประกอบกจิการในดานบริการ 
และใหหมายความถึงสํานักงานใหญที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไมอาจกําหนด
สถานท่ีใหบริการไดแนนอน 

“คลังสินคาทัณฑบน” หมายความวา  สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรม ท่ีอธิบดี
อนุญาตใหใชเปนที่เก็บสินคาไดโดยยังไมตองเสียภาษี 

“ผูประกอบอุตสาหกรรม” หมายความวา  เจาของหรือผูจัดการหรือบุคคลอื่น
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 

“ผูประกอบกิจการสถานบรกิาร” หมายความวา  เจาของหรือผูจัดการหรือ
บุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานบริการ 

“ผูนําเขา” หมายความวา  ผูนําของเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
“เจาของคลังสินคาทัณฑบน” หมายความรวมถึงผูจัดการหรือบุคคลอื่นซึ่ง

รับผิดชอบในการดําเนินงานของคลังสินคาทัณฑบน 

                                                 
๒ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “บริการ” แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติั

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “สถานบริการ” แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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“เขตปลอดอากร”๕ หมายความวา เขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
“เขตอุตสาหกรรมสงออก”๖ หมายความวา เขตอุตสาหกรรมสงออกตาม

กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 
“แสตมปสรรพสามิต” หมายความวา  แสตมปที่รัฐบาลทําหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อ

ใชในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้
“เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี” หมายความวา  เครื่องหมายที่ใชแสดงการเสีย

ภาษีแทนแสตมปสรรพสามิต 
“เจาพนักงานสรรพสามิต” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนสังกัดกรม

สรรพสามิต 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนสังกัด

กระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้
“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๖  ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ใหอยูในอํานาจหนาท่ีและการควบคุมของ

กรมสรรพสามิต 
 
มาตรา ๗๗  ใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบกิจการสถานบริการ ผูนําเขา

ซึ่งสินคา หรือผูอื่นที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนผูมีหนาที่เสียภาษี มีหนาท่ีเสียภาษีตามมูลคา
                                                 

๕ มาตรา ๔  นิยามคําวา “เขตปลอดอากร” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๖ มาตรา ๔  นิยามคําวา “เขตอุตสาหกรรมสงออก” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตภิาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๗ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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หรือปริมาณของสินคาหรือบริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตที่ใชอยูในเวลาท่ีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๘๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง การ

เสียภาษีตามมูลคาน้ัน ใหถือมูลคาตาม (๑) (๒) และ (๓) โดยใหรวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตอง
ชําระดวย ดังน้ี 

(๑) ในกรณีสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ในกรณีไมมีการขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมี
หลายราคา ใหถือตามราคาที่อธิบดีกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
มูลคาของสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษ ีโดยกําหนดจาก
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมในตลาดปกติได 

(๒) ในกรณีบริการ ใหถือตามรายรับของสถานบริการ 
เพื่อประโยชนในการคํานวณรายรับของสถานบริการ ใหพนักงานเจาหนาท่ี มี

อํานาจกําหนดรายรับขั้นต่ําของสถานบริการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ในกรณีสินคาที่นําเขา ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคาบวกดวยอากรขา

เขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษี และคาธรรมเนียม
อื่นตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิมตามท่ีกําหนดใน หมวด 
๔ ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่บุคคลผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสรมิการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมา
รวมในการคํานวณมูลคาตาม (๓) ดวย 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (๓) ไดแกราคาสินคาที่บวกดวยคาประกันภัยและคา
ขนสงถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร  ท้ังน้ี เวนแต 

(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากร ประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับของ
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ย ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

 
มาตรา ๙  สินคาท่ีตองเสียภาษีตามปริมาณน้ัน ใหถือตามหนวยตามนํ้าหนัก

สุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของสินคานั้น เวนแต 
                                                 

๘ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(๑) ในกรณีสินคาประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหลอเล้ียงดวย 
เพื่อประโยชนในการถนอมอาหาร น้ําหนักที่ใชเปนเกณฑคํานวณภาษ ีใหถือเอาน้ําหนักแหงสินคา 
รวมทั้งของเหลวท่ีบรรจุในภาชนะนั้น 

(๒) ในกรณีสินคาที่บรรจุในหีบหอหรือภาชนะใด ๆ เพื่อจําหนายทั้งหีบหอหรือ
ภาชนะ และมีเครื่องหมายหรือปายแสดงปริมาณแหงสินคาติดไวที่หีบหอหรือภาชนะนั้น เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณภาษี อธิบดีจะถือวาหีบหอหรือภาชนะนั้น ๆ บรรจุสินคาตามปริมาณที่
แสดงไวก็ได 

 
มาตรา ๑๐๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง และ

มาตรา ๑๓ ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี มีดังนี ้
(๑)  ในกรณีสินคาท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักร 
(ก)  ถาสินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี

เกิดขึ้นในเวลาที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม เวนแตเปนการนําสินคาออกจากโรง
อุตสาหกรรมไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก และถาผูประกอบอุตสาหกรรมหรือบุคคลใดนําสินคา
ดังกลาวไปใชภายในโรงอุตสาหกรรมก็ใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 

(ข)  ถาสินคาที่เก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกนั้น เวนแตเปนการนําสินคากลับคืนไปเก็บ
ไวในโรงอุตสาหกรรมหรือไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง และถาบุคคลใดนําสินคา
ดังกลาวไปใชภายในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขต
อุตสาหกรรมสงออก ก็ใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหง
ประมวลรัษฎากร ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม
คลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขต
อุตสาหกรรมสงออก ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพ่ิม 

(๒)  ในกรณีบริการ ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นเม่ือไดรับ
ชําระราคาคาบริการ 

                                                 
๙ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหง
ประมวลรัษฎากรไมวาท้ังหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นกอนไดรับชําระราคาคาบริการ ใหถือวาความ
รับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

(๓)  ในกรณีสินคาที่นําเขา ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีศุลกากรสําหรับของที่นําเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เวนแตในกรณีสินคาที่นําเขามาเพื่อนําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี
เกิดขึ้นในเวลาที่นําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร
หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกนั้นและถาผูนําเขาหรือบุคคลใดนําสินคาดังกลาวไปใชภายใน
คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ก็
ใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๑๑๐  ในกรณีสินคาซึ่งในเวลานําเขาไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษ ี

เพราะเหตุที่นําเขามาเพื่อใชเองโดยบุคคลที่มีสิทธิเชนนั้น หรือเพราะเหตุที่นําเขามาเพื่อใช
ประโยชนอยางใดท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ ถาสินคานั้นไดโอนไปเปนของบุคคลที่ไมมีสิทธิไดรับ
ยกเวนหรือลดอัตราภาษีหรือไดนําไปใชในการอื่นนอกจากที่กําหนดไวหรือสิทธิที่ไดรับยกเวนหรือ
ลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง สินคานั้นจะตองเสียภาษีโดยถือตามมูลคาหรือปริมาณและอัตราภาษีที่
เปนอยูในวันโอนหรือนําไปใชในการอื่น หรือวันที่สิทธิไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลงเปน
เกณฑในการคํานวณภาษ ี

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการโอน ใหเปนความรับผิดรวมกันของผูโอนและผูรับโอน 
(๒) ในกรณีที่มีการนําไปใชในการอื่น ใหเปนความรับผิดของผูท่ีไดรับสิทธิ

ยกเวนหรือลดอัตราภาษี 
(๓) ในกรณีที่สิทธิที่ไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง ใหเปนความรับผิด

ของผูท่ีไดรับสิทธิยกเวนหรือลดอัตราภาษี 
(๔) ในกรณีที่ผูไดรับสิทธิยกเวนหรือลดอัตราภาษีถึงแกความตายในขณะเปน

เจาของ ใหเปนความรับผิดของผูจัดการมรดกหรือทายาทผูไดรับมรดกสินคานั้นแลวแตกรณ ี
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ไดประกาศตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร กําหนดใหสินคาบางประเภทหรือบางชนิดตาม
วรรคหนึ่งไมตองเสียอากรขาเขาเมื่อสินคานั้นไดโอนไปเปนของบุคคลที่ไมมีสิทธิไดรับยกเวนหรือ
ลดหยอนอากรหรือเมื่อไดนําไปใชในการอื่นนอกจากที่กําหนดไวหรือเม่ือสิทธิท่ีไดรับยกเวนหรือ
ลดหยอนอากรสิ้นสุดลงก็ใหสินคาประเภทและชนิดนั้นไดรับยกเวนจากบทบังคับตามมาตรานี้ดวย 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๒๑๑  ในกรณีสินคาซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมไดรับคืนหรือยกเวนภาษี

ตามมาตรา ๑๐๒ (๓) ถาสินคานั้นไดโอนไปเปนของบุคคลอื่นที่ไมมีเอกสิทธิ์ หรือเอกสิทธ์ิของผู
ไดรับเอกสิทธิ์ส้ินสุดลงโดยเหตุอื่นนอกจากความตาย สินคาน้ันจะตองเสียภาษีโดยถือตามมูลคา
หรือปริมาณและอัตราภาษีที่เปนอยูในวันโอนหรือวันที่เอกสิทธิ์ส้ินสุดลงเปนเกณฑในการคํานวณ
ภาษี 

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการโอน ใหเปนความรับผิดรวมกันของผูโอนและผูรับโอน 
(๒) ในกรณีท่ีเอกสิทธ์ิส้ินสุดลง ใหเปนความรับผิดของผูที่ไดรับเอกสิทธิ์ 
ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดใหสินคาบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวน
ภาษีตามวรรคหนึ่งไดรับยกเวนจากบทบังคับแหงมาตรานี ้โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
ใด ๆ ไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๓๑๒ ในกรณีเปนการนําสินคาออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือ

คลังสินคาทัณฑบนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสินคาตามมาตรา ๑๙ (๖) ใหความรับผิดในอัน
จะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ 
แหงประมวลรัษฎากรเวนแตในกรณีที่มีการปฏิบัติฝาฝนมาตรา ๑๙ (๖) ใหความรับผิดในอัน
จะตองเสียภาษีเปนไปตามมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๑๔  กําหนดเวลาตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ถาผูมีหนาท่ี

ตองปฏิบัติมีเหตุจําเปนจนไมสามารถปฏิบัติตามกําหนดเวลาได ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังขยายหรือ
เลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณ ีแตสําหรับกําหนดเวลาชําระภาษี ใหเปน
อํานาจของรัฐมนตรีท่ีจะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไป 

กําหนดเวลาตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้เมื่อรัฐมนตรีเห็นเปนการ
สมควรจะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือวามีการหลีกเล่ียงการเสียภาษีใหอธิบดีมี

อํานาจเขาไปหรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาไปในสถานที่หรือ
ยานพาหนะใด ๆ เพื่อทําการตรวจคน ยึดหรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับ หรอื
สันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีที่จะตองเสียไดทั่วราชอาณาจักร 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๑๓ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือสรรพสามิต
จังหวัดมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองที่จังหวัดนั้น 

การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองทําในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของผูประกอบกิจการนั้น เวนแตการตรวจคน ยึดหรือ
อายัดในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

 
มาตรา ๑๖  บรรดาบัญช ีเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือมีเหตุอัน

ควรเชื่อวาเกี่ยวกับการเสียภาษี หรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ถาทําเปนภาษาตางประเทศ 
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาจัดการแปลเปน
ภาษาไทยใหเสร็จและสงภายในกําหนดเวลาท่ีเห็นสมควร 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือสรรพสามิต
จังหวัดมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองที่จังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
 
มาตรา ๑๘  หนงัสือเรียก หนงัสือแจงใหเสียภาษี หรือหนังสืออื่นที่มีถึงบุคคลใด 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหเจา
พนักงานสรรพสามิตนําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักงานของบุคคลนั้นในระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ
ผูรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏ
วาเปนของผูรับนั้นก็ได 

ถาไมสามารถสงหนังสือตามวิธีในวรรคหน่ึงได จะกระทําโดยวิธีปดหนังสือนั้นใน
ท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สํานักงาน โรงอุตสาหกรรม ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูของผูรับนั้นหรือโฆษณา
ขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 

เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหถือวาผูรับ
ไดรับหนังสือนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๙๑๓ หามมิใหผูใดนําสินคาที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองและครบถวน

ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก เวนแต 

(๑) เปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน 
คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
                                                 

๑๓ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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(๒) เปนการนาํสินคาจากคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก กลับคืนไปเก็บไวในโรง
อุตสาหกรรม หรือจากคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑ
บนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๓) เปนกรณีตามมาตรา ๕๒ 
(๔) เปนกรณีสินคาที่ไดรับยกเวนภาษี 
(๕) เปนการนําสินคาออกไปโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 
 (๖)๑๔ เปนการนาํสินคาออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนเพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพในระหวางขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจําหนาย ท้ังน้ี ตามประเภท
สินคาหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด แตระยะเวลาทดสอบ
ประสิทธิภาพของสินคาในขั้นตอนการจําหนายตองกําหนดไมเกินสามสิบวัน และในกรณีมีเหตุ
จําเปนอธิบดีจะขยายเวลาใหก็ได แตรวมกันแลวตองไมเกนิหกสิบวัน 

 
มาตรา ๒๐  ผูประกอบอุตสาหกรรมใดมีสินคาอยูในโรงอุตสาหกรรมในวันที่

กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใชบังคับแกสินคานั้น ใหผูประกอบอุตสาหกรรมนั้นยื่น
แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินคานั้นตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงาน
สรรพสามิต ณ สถานท่ีตามมาตรา ๕๓ กอนหรือพรอมกับการยื่นแบบรายการภาษีครั้งแรกตาม
มาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีสินคาที่นําเขา รัฐมนตรีจะประกาศกาํหนดใหกรมศุลกากร

เรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได และใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหชําระภาษีหรือ
วางเงินหรือหลักประกันอยางอื่น หรือจัดใหมีผูค้ําประกันเปนประกันภาษีกอนที่จะปลอยสินคาพน
ไปจากอารักขาของกรมศุลกากร 

 
มาตรา ๒๒  ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการคํานวณปริมาณสนิคาเพื่อเสียภาษี 
(๒) การบรรจุภาชนะ ชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุขอความหรือ

เครื่องหมายบนภาชนะ และการแสดงปริมาณสินคาที่บรรจุในภาชนะ 
(๓) การเก็บและการขนยายสินคา 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๙(๖) เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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(๔) การเก็บ การขนยาย และการใชวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
ผลิตสินคา 

(๕)๑๕ การประกอบกิจการสถานบริการ 
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจา

พนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือ
นอกสถานที่ ทําการโดยปกติ ไมวาในหรือนอกเวลาราชการ จะตองเสียคาทําการใหแกพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูปฏิบัติงานดังกลาว ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานสรรพสามิตเทาท่ีจําเปนและ
ใชจายไปจริง 

 
มาตรา ๒๔  ใหอธิบดีมีอํานาจจัดใหเจาพนักงานสรรพสามิตอยูประจําโรง

อุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนอํานวยความสะดวก
ตามสมควรแกเจาพนักงานสรรพสามิตในการปฏิบัติการตามหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๒ 

การจดทะเบียน 
   

 
มาตรา ๒๕๑๖  การจดทะเบียนสรรพสามิต 
(๑) ในกรณีมีการประกอบอตุสาหกรรมหรือประกอบกิจการสถานบริการอยู

กอนกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใชบังคับแกสินคาหรือบริการนั้น ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดี
กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใชบังคับแกสินคา
หรือบริการนั้น 

(๒) ในกรณีเริ่มประกอบอุตสาหกรรมหรือเริ่มประกอบกิจการสถานบริการ เม่ือ
มีกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใชบังคับแกสินคาหรือบริการนั้นแลว ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดี
กําหนดภายในสามสิบวัน กอนวันเริ่มผลิตสินคาหรือเริ่มบริการ 
                                                 

๑๕ มาตรา ๒๒ วรรคหนึง่ (๕) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

๑๖ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการมีโรง
อุตสาหกรรม หรือสถานบริการหลายแหง ใหแยกยื่นคําขอเปนรายโรงอุตสาหกรรม หรอืสถาน
บริการ 

 
มาตรา ๒๖๑๗  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการที่มี

โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการอยูในกรุงเทพมหานคร ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตอ
อธิบดี ณ กรมสรรพสามิต 

ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบรกิารที่มีโรง
อุตสาหกรรม หรือสถานบริการอยูในเขตจังหวัดอื่น ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตอ
สรรพสามิตจังหวัด ณ สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรอืสถาน
บริการนัน้ตั้งอยู 

 
มาตรา ๒๗๑๘  เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการได

ย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตโดยถูกตองแลว ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือ
สรรพสามิตจังหวัดออกใบทะเบียนสรรพสามิตให 

 
มาตรา ๒๘๑๙  ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตอง

แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
เวนแตอยูในระหวางการขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา ๒๙ หรือนําสงคืนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชํารุดในสาระสําคัญ หรอืสูญหาย

ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบรกิารยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิตตออธิบดีหรือสรรพสามิตจังหวัด ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนสรรพสามิตไวเดิมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญหรือการสูญหาย และใหนํามาตรา ๒๗ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม๒๐ 

ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตใหถือเปนใบทะเบียนสรรพสามิต 
 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๖แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๑๘ มาตรา ๒๗แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๑๙ มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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มาตรา ๓๐๒๑  เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ
ประสงคจะยายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ใหแจงยายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ณ 
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนสรรพสามิตไวเดิมกอนวันยายไมนอยกวาสิบหาวัน 

เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการยายโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการแลว ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตสําหรับโรงอุตสาหกรรม
หรือสถานบริการแหงใหมโดยใหนํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลมและเมื่อไดรับใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับใหมแลว ใหคืนใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับเดิม
แกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตแหงใหม 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการจะ

เลิกหรือโอนกิจการ ใหแจงการเลิกหรือโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนดตออธิบดีหรือ
สรรพสามิตจังหวัด ณ สถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนสรรพสามิตไว กอนวันเลิกหรือโอนกิจการไมนอย
กวาสิบหาวัน และใหคืนใบทะเบียนสรรพสามิตแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ไดแจง
เลิกหรือโอนกิจการนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่หยุดประกอบกิจการ๒๒ 

ใหผูรับโอนกิจการยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแตวันรับโอน
กิจการ และใหประกอบกิจการตอเนื่องไดในระหวางรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต  ท้ังนี ้ใหนํา
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ

ตาย ถาทายาทประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกย่ืนคําขอจดทะเบียน
สรรพสามิตตามมาตรา ๒๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบ
กิจการสถานบริการตาย๒๓ 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมยังคงใชได
ตอไป 

 
หมวด ๓ 

คลังสินคาทัณฑบน 
   

 
มาตรา ๓๓  ผูใดประสงคจะขอตั้งคลังสินคาทัณฑบน ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ

อธิบดี 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๓ มาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนผูขอ

อนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
ไมออกใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๕  นอกจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนเจาของ

คลังสินคาทัณฑบนตองเสียคาธรรมเนียมคลังสินคาทัณฑบนรายปทุกป เวนแตปที่ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖  เจาของคลังสินคาทัณฑบนตองแสดงใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑ

บนไวในท่ีเปดเผยซ่ึงอาจเห็นไดงาย ณ คลังสินคาทัณฑบน 
 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนชํารุดในสาระสําคัญหรือ

สูญหาย ใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนตอ
อธิบดีหรือสรรพสามิตจังหวัดแหงทองที่ที่คลังสินคาทัณฑบนนั้นตั้งอยู ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย 

ใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน ใหถือเปนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑ
บน 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนใชคลังสินคาทัณฑบนเปนที่เก็บ

สินคาอื่น นอกจากสินคาที่ยังไมไดเสียภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๓๙  ใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการรับ การจาย การเก็บรักษาสินคาและการทําบัญชีคุมสินคา 
 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดเปดคลังสินคาทัณฑบน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานสรรพสามิตซึ่งอยูประจําคลังสินคาทัณฑบนนั้นหรือพนักงานเจาหนาที่ 
 
มาตรา ๔๑  หามมิใหผูใดเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน เวนแตจะเปนผูมีหนาที่

เกี่ยวของและเขาไปตอหนาเจาพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยูประจําคลังสินคาทัณฑบนนั้นหรือ
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีสินคาขาดไปจากบัญชีคุมสินคา ใหเจาของคลังสินคา

ทัณฑบนเสียภาษีสําหรับสินคาที่ขาดไปพรอมกับเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษีนั้น เวนแตจะ
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พิสูจนไดวาสินคานั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเปนเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินคา
อันไมไดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของคลังสินคาทัณฑบน 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่เจาของคลังสินคาทัณฑบนประสงคจะโอนกิจการใหแก

บุคคลอ่ืน ใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนและผูประสงคจะรับโอนกิจการขออนุญาตตออธิบดี 
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่เจาของคลังสินคาทัณฑบนประสงคจะเลิกกิจการใหขอ

อนุญาตตออธิบดีพรอมกับแจงเปนหนังสือใหผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนําสินคาไปเก็บไวใน
คลังสินคาทัณฑบนนั้นทราบ 

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีส่ังใหผูประกอบอุตสาหกรรมเลือก
ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑) นําสินคาไปเก็บไวในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินคาทัณฑบนอื่นตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๒) ชําระภาษีสําหรับสินคานั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
อธิบดีจะอนุญาตใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนเลิกกิจการไดตอเมื่อผูประกอบ

อุตสาหกรรมไดปฏิบัติตามวรรคสองเรียบรอยแลว 
 
มาตรา ๔๕  เมื่อปรากฏวาเจาของคลังสินคาทัณฑบนฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้อธิบดีมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนได แตตองแจงการเพิกถอนนั้นเปนหนังสือใหเจาของ
คลังสินคาทัณฑบนทราบลวงหนาเปนเวลาอยางนอยสิบหาวัน 

เจาของคลังสินคาทัณฑบนซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง ผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการไป
พลางกอนไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจาของคลังสินคาทัณฑบนละทิ้งคลังสินคาทัณฑบนโดยเจา

พนักงานสรรพสามิตไมอาจติดตอได หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ อธิบดีมีอํานาจ
สั่งใหผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนําสินคาไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบนนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ 
วรรคสอง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่เจาของคลังสินคาทัณฑบนประสงคจะเลิกกิจการถูกเพิก

ถอนใบอนุญาต หรือละทิ้งคลังสินคาทัณฑบน และผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเก็บสินคาไวใน
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คลังสินคาทัณฑบนนั้นไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหอธิบดีมี
อํานาจสั่งใหเจาพนักงานสรรพสามิตนําสินคาท่ีตกคางอยูในคลังสินคาทัณฑบนนั้นออกขาย
ทอดตลาดได 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใชคาเก็บรักษาคาใชจายใน
การขายทอดตลาดและคาภาษีแลว ยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใด ใหแจงใหผูประกอบอุตสาหกรรม
นั้นมารับคืน ถาไมมารับคืนภายในหนึ่งปนับแตวันแจง ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
หมวด ๔ 

การยื่นแบบรายการภาษ ีและการชําระภาษ ี
   

 
มาตรา ๔๘๒๔  การยื่นแบบรายการภาษีและการชําระภาษีใหเปนไปดังนี้ 
(๑) ในกรณีสินคาที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบ

รายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีกอนความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี
เกิดขึ้น เวนแตในกรณีที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนดในมาตรา ๑๐ (๑) วรรคสอง ก็ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบ
รายการภาษีดังกลาวพรอมกับชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดใน
อันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นหรือกอนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน 
แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน 

(๒) ในกรณีบริการ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการย่ืนแบบรายการภาษีตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดใน
อันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน 

(๓) ในกรณีสินคาที่นําเขา ใหผูนําเขายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดี
กําหนดพรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินคาใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(๔) ในกรณีอื่น ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดี
กําหนดพรอมกับชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะตอง
เสียภาษีเกิดข้ึน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเปนเหตุใหการชําระภาษีตาม (๑) (๒) 
(๓) หรอื (๔) ขาดหรือเกินไปจากที่ไดชําระไวแลว ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีชําระภาษีเพ่ิมให
ครบถวนตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น หรือขอคืนเงินภาษีที่ไดชําระไวเกิน  ท้ังนี ้ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 



~txt10 

มาตรา ๔๙  ในกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีย่ืน
แบบรายการภาษีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดและชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินภาษีเปนหนังสือตอผูมี

หนาท่ีเสียภาษี ใหผูมีหนาที่เสียภาษีชําระภาษีภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ไดทําการประเมินกอนที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 

ใหชําระภาษีกอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน 
(๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

แจง 
 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่มีการคัดคานการประเมินหรือมีการอุทธรณคําวินิจฉัยคํา

คัดคาน เมื่อไดมีคําวินิจฉัยใหเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากที่ไดชําระไวหรือที่ไดประเมินแลว ใหผูย่ืนคํา
คัดคานหรือผูอุทธรณชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดสินคาใด

ใหเปนสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่
นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกันได๒๕ 

การขอชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษี
พรอมกับการชําระภาษีนั้นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๓๒๖  ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถาน

บริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการอยูในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษีตอเจาพนักงานสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต 

ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการมีโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีตอเจา
พนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตอําเภอ สํานักงานสรรพสามิตกิ่งอําเภอ หรอื
สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู 

ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการมีโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการหลายแหง อาจย่ืนคํารองตออธิบดีขอยื่นแบบรายการภาษีและชําระ
ภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งเม่ืออธิบดีพิจารณา
เห็นสมควรจะอนุญาตก็ได 

                                                 
๒๕ มาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๖ มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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เพื่อประโยชนในการชําระภาษีตามมาตรานี ้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะประกาศ
ใหย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานที่อื่นก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีสินคาที่นําเขา ใหผูนําเขายื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี

ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ อยูใน

กรุงเทพมหานคร ใหย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษตีอเจาพนักงานสรรพสามิต ณ กรม
สรรพสามิต 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามวรรคหนึ่งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหย่ืนแบบรายการ
ภาษีและชําระภาษีตอเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตอําเภอ สํานักงาน
สรรพสามิตกิ่งอําเภอ หรือสํานักงานสรรพสามิตจังหวัด แหงทองที่นั้น 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตาย 

เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ทายาท หรือผูครอบครอง
ทรพัยมรดก ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาที่ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีแทน 

 
มาตรา ๕๗๒๗  ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถาน

บริการควบเขากันหรือโอนกจิการใหแกกัน ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถาน
บริการอันไดตั้งขึ้นใหมโดยการควบเขากัน หรือผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการ
สถานบริการที่รับโอนกับผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการเดิมรับผิด
รวมกันในการชําระภาษีของกิจการเดิมที่ควบเขากันหรือกิจการที่โอนนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๘๒๘  ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถาน

บริการซึ่งเปนนิติบุคคลเลิกกิจการโดยมีการชําระบัญช ีใหผูชําระบัญชีและกรรมการผูอาํนวยการ
หรือผูจัดการซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันเลิกกิจการ มีหนาที่รวมกันยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับ
ชําระภาษี 

ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการซึ่งเปนนิติ
บุคคลเลิกกิจการโดยไมมีการชําระบัญช ีใหบุคคลผูมีอํานาจจัดการมีหนาที่ยื่นแบบรายการภาษี
พรอมกับชําระภาษี 

 
หมวด ๕ 

แสตมปสรรพสามิตและเครือ่งหมายแสดงการเสียภาษี 
                                                 

๒๗ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๕๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหสินคา

ใดเปนสินคาท่ีเสียภาษีโดยการใชแสตมปสรรพสามิต หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
การใชแสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อใหปรากฏวาได

เสียภาษีแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๐  หามมิใหผูใดเวนแตกรมสรรพสามิตทําหรือจัดใหมีข้ึนซ่ึงแสตมป

สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ 
แสตมปสรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการใหมีชนิด

และลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๑  ใหถือวาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการเปนแสตมป

รัฐบาลซึ่งใชสําหรับการภาษีอากรตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๖๒  ผูประกอบอุตสาหกรรมใดประสงคจะใชเครื่องหมายแสดงการเสีย

ภาษีสําหรับสินคาของตนเอง ใหขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นตอพนักงาน
เจาหนาที่ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ขอจดทะเบียนตาม
วรรคหนึ่ง มีลักษณะตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและมีลักษณะจําเพาะของตน ก็ใหรับจด
ทะเบียนไว 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับจดทะเบียนไวแลวตามวรรคสอง ใหอธิบดีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ผูประกอบอุตสาหกรรมใดประสงคจะเลิกใชเครื่องหมายแสดงการ

เสียภาษีท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ใหแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการยกเลิกเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีนั้น 

ใหอธิบดีประกาศยกเลิกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีดังกลาวในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๖๔  หามมิใหผูใดผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากอธิบด ี
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๖๕  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๖๔ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม
ของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะสั่งไม
ตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูไดรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผัน
พรอมดวยแสดงเหตุผลขอตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพนผิด
สําหรับการประกอบกิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาต ซึ่งถือวาเปนการประกอบ
กิจการโดยใบอนุญาตขาดอายุ 

การขอตออายุใบอนุญาต เมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๖๗  ใหผูไดรับอนุญาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใตการ

ควบคุมของเจาพนักงานสรรพสามิต โดยเสียคาธรรมเนียมการควบคุมลวงหนาเปนรายเดือนตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเวลาทําการหรือการ
เปลี่ยนแปลงเวลาทําการของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเปนการ
ลวงหนาไมนอยกวาสองวัน 

(๓) แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบจํานวนเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียนท่ีจะผลิตเปนการลวงหนาไมนอยกวาสองวัน 

(๔) ทําบัญชีประจําวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนาย
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๖๘  หามมิใหผูไดรับอนุญาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจด

ทะเบียน แกไข เปล่ียนแปลง หรือใชโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือสวนหนึ่งสวน
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ใดของโรงงานใหผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาตไวแลวนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดี และตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๖๙  หามมิใหผูไดรับอนุญาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจด

ทะเบียนทําหรือรับจางทําสิ่งใดซึ่งมิใชเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิต
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีน้ัน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 

 
มาตรา ๗๐  หามมิใหผูใดนําเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนหรือ

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
เวนแตผูไดรับอนุญาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจะนําออกเพื่อขายหรือ
จําหนายใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งไดจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนั้นไว หรอื
ผูที่ไดรับมอบหมายใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการนําออกเพื่อสงใหแก
กรมสรรพสามิต 

 
มาตรา ๗๑  หามมิใหผูใดนําเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเขามาใน

ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีและตองปฏิบัติตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๗๒  หามมิใหผูประกอบอุตสาหกรรมซื้อหรือรับไวดวยวิธีใดซึ่งแสตมป

สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลใดซึ่งมิใชกรม
สรรพสามิต หรือผูท่ีกรมสรรพสามิตมอบหมาย 

 
มาตรา ๗๓  หามมิใหผูประกอบอุตสาหกรรมซ้ือหรือรับไวดวยวิธีใดซ่ึง

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจากบุคคลใดท่ีมิใชผูไดรับอนุญาตใหผลิตหรือใหนําเขา
ซ่ึงเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

การซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ใหปฏิบัติตามวิธีการ
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๗๔  หามมิใหผูประกอบอุตสาหกรรมนําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

จดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไปเก็บรักษาไวในโรงอุตสาหกรรม
ของตนโดยไมมีใบขนตามแบบที่อธิบดีกําหนดกํากับไปดวย 

ผูประกอบอุตสาหกรรมตองเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ไว ณ สถานที่เก็บที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีและอยูในโรงอุตสาหกรรมนั้น  ท้ังน้ี โดยอยูภายใต
การควบคุมของพนักงานเจาหนาท่ี 
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ผูประกอบอุตสาหกรรมตองทําบัญชีประจําวันแสดงรายการเกี่ยวกับการใชและ
การเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีอธิบดี
กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  หามมิใหผูใดเวนแตผูไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาซึ่ง

เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ขายหรือจําหนาย หรือมีไวเพื่อขายหรือจําหนายซึ่ง
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนท่ียังไมไดใช 

 
มาตรา ๗๖  หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงแสตมปสรรพสามิตปลอมหรือ

แสตมปสรรพสามิตที่ใชแลวเพื่อขายหรือจําหนาย หรือเพื่อนําออกใชโดยรูวาเปนแสตมป
สรรพสามิตปลอมหรือแสตมปสรรพสามิตท่ีใชแลว 

 
มาตรา ๗๗  หามมิใหผูใดนําแสตมปสรรพสามิตหรือเครือ่งหมายแสดงการเสีย

ภาษีที่ใชในการเสียภาษีแลวมาใชอีกเพื่อแสดงวาไดเสียภาษีแลว 
 
มาตรา ๗๘  ผูไดรับอนุญาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ผูใดฝาฝนพระราชบญัญัตินี ้นอกจากจะไดรับโทษตามที่บัญญัติไวแลว อธิบดีจะสั่งพักใช
ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินสามเดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ในกรณีที่มีการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งใหผูไดรับอนุญาตใหผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจัดการจําหนายบรรดา
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนท่ีไดผลิตไวกอนแลว ภายในเงื่อนไขท่ีอธิบดีเห็นสมควร 

ผูซึ่งถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๖ 
การประเมิน การวางประกันคาภาษี การคัดคานการประเมิน 

และการอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน 
   

 
สวนท่ี ๑ 

การประเมินและการวางประกันคาภาษี 
   

 
มาตรา ๗๙  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินภาษ ีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตาม

พระราชบัญญัตินี ้เม่ือ 



~txt10 

(๑) ผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
(๒) ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดทําให

จํานวนภาษีท่ีตองเสียคลาดเคล่ือนไป 
(๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคําสั่งของพนักงาน

เจาหนาที ่หรือไมยอมตอบคําถามของพนักงานเจาหนาที่อันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมิน
ภาษีโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมสามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคํานวณภาษ ี

(๔) มีกรณีตามมาตรา ๔๒ 
 
มาตรา ๘๐  ในการดําเนินการตามมาตรา ๗๙ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
(๑) จัดทํารายการลงในแบบรายการภาษีตามหลักฐานที่เห็นวาถูกตองเม่ือมิไดมี

การยื่นแบบรายการภาษ ี
(๒) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบรายการภาษีหรือในเอกสารอื่นที่ยื่นประกอบ

แบบรายการภาษีเพื่อใหถูกตอง 
(๓) ประเมินภาษีตามหลักฐานท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีอยูหรือตามท่ีพนักงาน

เจาหนาที่พิจารณาวาถูกตองเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๗๙ (๓) โดยไมจําเปนตองปฏิบัติตาม (๑) 
หรอื (๒) ก็ได 

 
มาตรา ๘๑  เมื่อประเมินแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินเปนหนังสือ

ตอผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
 
มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๙ ไม

ถูกตองหรือมีขอผิดพลาด ทําใหจํานวนเงินภาษีท่ีตองเสียคลาดเคล่ือนไป พนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจท่ีจะแกจํานวนเงินภาษีท่ีไดประเมินไปแลวและแจงจํานวนเงินภาษีท่ีถูกตองไปยังผูมีหนาท่ี
เสียภาษี 

การแกไขจํานวนเงินภาษีท่ีไดประเมินไปแลวตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนการ
ประเมินตามมาตรา ๗๙ 

 
มาตรา ๘๓๒๙  การประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีใหกระทําไดภายใน

กําหนดเวลา ดังตอไปนี้ 
(๑) สองปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี หรือวันสุดทาย

แหงกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนออกไป แลวแตกรณี ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีที่มีการยื่น
แบบรายการภาษีภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

                                                 
๒๙ มาตรา ๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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(๒) สองปนับแตวันยื่นแบบรายการภาษ ี ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบ
รายการภาษีภายหลังวันสุดทายแหงกําหนดเวลาดังกลาวใน (๑) แตตองไมเกินสิบปนับแตวัน
สุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษ ี

(๓) สิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี ในกรณีท่ีไมมี
การยื่นแบบรายการภาษ ีหรือมีการยื่นแบบรายการภาษีโดยแสดงมูลคาของสินคาหรือบริการขาด
ไปเกินกวารอยละยี่สิบหาของมูลคาที่แสดงไวในแบบรายการภาษี 

 
มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระถาผูประกอบ

อุตสาหกรรมประสงคจะนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน หรือผูนําเขา
ประสงคจะนําสินคาออกไปจากอารักขาของกรมศุลกากร กอนการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ี 
ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาชําระภาษีตามจํานวนที่แสดงไวในแบบรายการภาษี พรอม
กับวางเงินเพิ่มเติมเปนประกันจนครบจํานวนภาษีที่อาจจะตองเสียสําหรับสินคานั้น  ท้ังน้ี ผู
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาจะขอใหอธิบดีรับการค้ําประกันของธนาคารแทนการวางเงิน
เพิ่มเติมเปนประกันโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดก็ได 

เพื่อวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจท่ีจะเอาสินคาไวเปนตัวอยางไดพอสมควร 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีท่ีมีการวางเงินประกันคาภาษีตามมาตรา ๘๔ เมื่อพนักงาน

เจาหนาที่ไดประเมินใหเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากจํานวนภาษีที่ไดชําระไวและไดแจงใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูนําเขาทราบแลว ใหเก็บภาษีสวนที่เพิ่มขึ้นจากเงินประกันดังกลาว ถาเงิน
ประกันไมคุมคาภาษีก็เรียกใหชําระเพิ่มจนครบ แตถาเงินประกันเกินคาภาษ ีใหคืนเงินสวนท่ีเกิน
โดยมิชักชา 

 
สวนท่ี ๒ 

การคัดคานการประเมินและการอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคาน 
   

 
มาตรา ๘๖  ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ไดรับแจงการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ มี

สิทธิคัดคานการประเมินตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
การประเมิน 

คําคัดคานใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๘๗  เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําคัดคานตามมาตรา ๘๖ ใหอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูย่ืนคําคัดคานมาใหถอยคําเพิ่มเติมหรือเรียก
บุคคลอื่นมาใหถอยคําเปนพยาน กับมีอํานาจส่ังบุคคลดังกลาวใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
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อื่นที่เกี่ยวของมาตรวจสอบได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือ
เรียกหรือคําสั่ง 

บุคคลท่ีมาใหถอยคําเปนพยานตามหนังสือเรียก ใหไดรับคาปวยการตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๘๘  ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายวินิจฉัยคําคัดคานตามมาตรา 

๘๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคานและแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือ
ไปยังผูยื่นคําคัดคานโดยมิชักชา 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังไมรับคําคัดคาน ยกคําคัดคาน เพิก
ถอนการประเมิน หรือแกการประเมินใหผูยื่นคําคัดคานเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ในกรณีที่สั่ง
ไมรับคําคัดคาน ใหถือวาไดวินิจฉัยใหยกคําคัดคาน 

 
มาตรา ๘๙  ผูย่ืนคําคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยตามมาตรา ๘๘ ตอ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 
อุทธรณใหยื่นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่ผูยื่นคําคัดคานไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคําสั่งของผูพิจารณาคํา

คัดคาน หรือไมยอมตอบคําถามอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการพิจารณาคําคัดคานของผูพิจารณา
คําคัดคานโดยไมมีเหตุอันสมควรหามมิใหอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีดังกลาวใหผูพิจารณาคํา
คัดคานทําบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 
มาตรา ๙๐  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ประกอบดวยปลัด

กระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนกรมสรรพสามิต ผูแทน
กรมสรรพากร ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ปรึกษากฎหมาย 
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๙๑  การประชุมของกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๙๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณ
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาวสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพจิารณาวินิจฉัยอุทธรณได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
นับแตวันไดรับหนังสือเรียกหรือคําสั่ง และใหนํามาตรา ๘๗ วรรคสอง วาดวยคาปวยการมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๓  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่จะมอบหมายแลวรายงานตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ 

ใหนําความในมาตรา ๙๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๙๔  ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ ใหกรรมการ

พิจารณาอุทธรณและอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๙๕  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจส่ังไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ 

เพิกถอนการประเมินหรือคําส่ังของผูพิจารณาคําคัดคาน หรือแกการประเมินหรือคําสั่งของผู
พิจารณาคําคัดคานใหผูอุทธรณเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผล
เปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ ในกรณีท่ีส่ังไมรับอุทธรณใหถือวาไดวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

 
มาตรา ๙๖  เมื่อมีคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลว ผู

อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณโดยฟองคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยอุทธรณ 

การฟองคดีเกี่ยวกับการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๙ แลว 

 
มาตรา ๙๗  การย่ืนคําคัดคานการประเมิน การอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานตอ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือการอุทธรณตอศาลตามพระราชบัญญัตินี ้ไมเปนเหตุใหทุเลา
การชําระภาษ ีเวนแตผูยื่นคําคัดคานหรือผูอุทธรณไดยื่นคํารองตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายขอใหทุเลาการชําระภาษีไวกอน ถาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณา
เห็นสมควรจะสั่งใหทุเลาการชําระภาษีไวกอนทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได และจะสั่งใหหาประกัน
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๙๘  ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดส่ังใหทุเลาการชําระ

ภาษีตามมาตรา ๙๗ ไวแลว ถาตอมามีพฤติการณปรากฏวาไดมีการกระทําเพื่อประวิงการชําระ
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ภาษีหรือไดมีการกระทําหรือตั้งใจจะกระทําการโอน ขาย จําหนายหรือยักยายทรัพยสินทั้งหมด
หรือบางสวนเพื่อใหพนอํานาจการยึดหรืออายัด อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอน
คําสั่งใหทุเลาการชําระภาษีนั้นได 

 
หมวด ๗ 

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษ ี
   

 
มาตรา ๙๙  สินคานําเขาที่จําแนกประเภทไวในภาคที่วาดวยของที่ไดรับยกเวน

อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ใหไดรับยกเวนภาษีตามพระราชบัญญตัินี้ดวย โดย
ถือตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหสินคาใดตามวรรคหนึ่งเปนสินคาที่ตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐๐๓๐ สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร

ใหไดรับยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

สินคาที่นําออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก หรือสินคาที่นําออกจากคลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑ
บนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งเขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขต
อุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่ง ซึ่งไดรับยกเวนอากรตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยศุลกากร 
ใหไดรับยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้

สินคาตามวรรคหนึ่ง ถานํากลับเขามาในราชอาณาจักรหรอืนําออกจากเขตปลอด
อากรโดยมิใชเพื่อการสงออก ใหผูนําเขาหรือผูนําสินคาออกจากเขตปลอดอากร แลวแตกรณี เสีย
ภาษีตามอัตราที่ใชอยูในเวลาที่นําเขาหรือในเวลาที่นําออกจากเขตปลอดอากร แตถาเปนกรณีลด
อัตราภาษี ใหนําคาภาษีที่ชําระไวแลวมาหักออกได ท้ังน้ี เวนแตเปนการนําเขาหรือนาํออกมาเพื่อ
สงกลับคืนโรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกอ่ืน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๑๓๑  ผูประกอบอุตสาหกรรมใดประสงคจะขอลดหยอนภาษีสําหรับ

สินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยนําจํานวนเงินภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดเสียไวแลว 
                                                 

๓๐ มาตรา ๑๐๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓๑ มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงิน
ภาษีท่ีตองเสียสําหรับสินคาน้ัน ใหยื่นคํารองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกําหนด 

คําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีที่ขอลดหยอนใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๐๑ ทวิ๓๒ ใหอธิบดีมีอํานาจยกเวนภาษีใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา

ประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคาเพื่อ

การสงออก 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๒  ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษี ในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) สินคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีบริจาคแกประชาชนเปนการสาธารณกุศล

โดยผานสวนราชการในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น หรือโดย
ผานองคการสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกสวน
ราชการในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น หรือแกองคการสา
ธารณกุศลที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) สินคาท่ีจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธิตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตอ
องคการสหประชาชาติ หรอืตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือ
ทางการทูตตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

(๔) น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกวาหา
รอยตันกรอสส ซึ่งพนักงานศุลกากรไดปลอยใหไปตางประเทศแลว 

การขอรับคืนหรือยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๓๓  ผูประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิไดรับยกเวนภาษี ใน

กรณีดังตอไปนี้ 

                                                 
๓๒ มาตรา ๑๐๑ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
๓๓ มาตรา ๑๐๒ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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(๑) บริการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับใหแกประชาชนเปนการสา
ธารณกุศล โดยผานสวนราชการ ในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวน
ทองถ่ิน หรือผานองคการสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) บริการที่กําหนดในกฎกระทรวง ท่ีบริจาครายรับเปนสาธารณประโยชนแก
สวนราชการในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น หรือองคการสา
ธารณกุศลที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขอยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๓  เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อความผาสุก

ของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศลดอัตรา หรือยกเวนภาษี
สําหรับสินคาหรือบริการใด ๆ ได  ท้ังนี ้จะกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขไวดวยก็ได๓๔ 

การลดอัตราหรือยกเวนภาษี การยกเลิกหรือแกไขการลดอัตราหรือยกเวนภาษี 
ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไข ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๔  ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนภาษีที่ไดเสียไวแลวสําหรับ

สินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาพิสูจนไดวาสินคานั้นไดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใชการ
ไมได 

การขอรับคืนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๕  สินคาท่ีนําเขาซ่ึงไดเสียภาษีแลว หากสงกลับออกไปใหคืนภาษี

ใหแกผูนําเขาตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและในอัตราสวนเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร 

 
มาตรา ๑๐๖  สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร ถาพิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือ

ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายวาไดผลิตดวยสินคาท่ีนําเขาซ่ึงไดเสียภาษีแลว ใหคืนภาษีสําหรับสินคาที่ได
เสียภาษีแลวนั้นใหแกผูนําเขาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขา
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดเสียภาษีโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย หรือเสียเกินกวาที่ควรตอง

เสีย และการเสียภาษีนั้นไมใชเปนการเสียภาษีตามการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ี ผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินคืน 

                                                 
๓๔ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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การขอรับเงินคืนใหยื่นคํารองตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามปนับ
แตวันชําระภาษี ในการนี้ใหผูยื่นคํารองสงเอกสารหลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคํารอง
ดวย เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาผูยื่นคํารองมีสิทธิไดรับเงินคืน ใหส่ังคืนโดยมิ
ชักชา 

ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาเห็นสมควร จะส่ังคืนเงินใหแก
ผูเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองมีคํารองก็ได แตตองสั่งคืนภายในเวลาสามปนับแตวันชําระ
ภาษี 

 
มาตรา ๑๐๘  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการประเมินภาษีตามมาตรา ๗๙ 

แลว ปรากฏวาภาษีท่ีชําระแลวไดชําระโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียภาษีเกินกวาท่ีควรตองเสีย 
ใหส่ังคืนเงินโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยคําคัดคานหรือคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุดให

คืนภาษ ีใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายส่ังคืนโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๑๑๐  ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งใหดอกเบี้ยแกผูไดรับคืนเงิน

ภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๐๘ แลวแตกรณีในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือน หรือเศษของ
เดือนของจํานวนเงินที่ไดรับคืนโดยไมคิดทบตน  ท้ังน้ีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ดอกเบี้ยที่ใหตามวรรคหนึ่ง มิใหเกินกวาจํานวนเงินที่ไดรับคืนและใหจายจากเงิน
ภาษีที่จัดเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๑๑  ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษา กําหนดสินคาใดซึ่งบุคคลที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษีนําเขามาเพื่อใชเองหรือซึ่งผู
ประกอบอุตสาหกรรมจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธิ ใหไดรับยกเวนจากบทบังคับแหงมาตรา ๑๑ 
หรือมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี 

 
หมวด ๘ 

บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ 
   

 
มาตรา ๑๑๒๓๕  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมทําบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดง

รายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต และการจําหนายสินคา ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๓๕ มาตรา ๑๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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ใหผูประกอบกิจการสถานบรกิารทําบัญชีประจาํวันและงบเดือนแสดงรายการ
เกี่ยวกับรายรับของกิจการสถานบริการ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

บัญชีประจําวันตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหทําใหแลวเสร็จภายในสามวันนับ
แตวันที่มีเหตุที่จะตองลงรายการนั้นเกิดขึ้น และใหเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาปที่โรงอุตสาหกรรม
หรือสถานบริการพรอมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีดังกลาว 

งบเดือนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหย่ืนตอเจาพนักงานสรรพสามิต ณ 
สถานที่ที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ ภายในวันท่ีสิบหาของเดือนถัดไป และใหมีสําเนาเก็บไวท่ีโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการไมนอยกวาหาป 

การทําบัญชีประจาํวันและงบเดือนตามมาตรานี ้อธิบดีจะอนุญาตใหกระทําโดย
ใชเครื่องจักรหรือเครื่องกลก็ได 

 
มาตรา ๑๑๒ ทวิ๓๖  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการสถานบริการ ประสงคจะใช

เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกหลักฐานการรับเงินใหขออนุมัติตออธิบดี การใชเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวยการใช
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่อธิบดีกําหนดโดยเครงครัด 

 
มาตรา ๑๑๓๓๗  เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและการเสียภาษี ใหผูประกอบ

อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการยอมใหพนักงานเจาหนาที่ติดตั้งเครื่องจักร 
เครื่องกล หรือเคร่ืองมือใด ๆ ในโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 

ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบรกิารสงวนรักษาไวซึ่ง
เครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังตราหรือส่ิงท่ีติดอยูกับเคร่ืองจักร 
เครื่องกล หรือเคร่ืองมือดังกลาว ที่พนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําไวใหอยูในสภาพเรียบรอย
ตลอดเวลาโดยใชความระมัดระวังและฝมือดังเชนที่พึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจของตน 

ในกรณีที่เครื่องจักร เคร่ืองกล หรือเครื่องมือตามวรรคหนึ่ง ตราหรือส่ิงท่ีติดอยู
กับเครื่องจักร เคร่ืองกล  หรือเครื่องมือดังกลาว ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดจัดทําไว สูญหาย บุบ
สลาย หรือชํารุด ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการแจงใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยูทราบโดยมิชักชา  ท้ังน้ี โดยให
แจงถึงสาเหตุของการสูญหาย บุบสลาย หรือชํารุดดวยและหากการสูญหาย บุบสลาย หรือชํารุด
ไดเกิดขึ้นเพราะผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการมิไดใชความระมัดระวัง
และฝมือดังเชนที่พึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจของตนแลว อธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตองรับผิดชดใชในความสูญหาย บุบสลาย หรอื
ชํารุดดังกลาว ในกรณีนี้ใหอธิบดีเรียกรองและดําเนินการเพื่อใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผู
ประกอบกิจการสถานบริการ ชดใชใหแกทางราชการตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
                                                 

๓๖ มาตรา ๑๑๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๓๗ มาตรา ๑๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๑๔  หามมิใหผูใดโยกยาย เปลี่ยนแปลง หรือกระทําดวยประการใด ๆ 

ใหเคร่ืองจักร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ ตรา หรือส่ิงท่ีติดอยูกับเคร่ืองจักร เคร่ืองกล หรือเคร่ืองมือ
ดังกลาว ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดจัดทําไวตามมาตรา ๑๑๓ บุบสลาย ชํารุดหรือใชการไมได 

 
มาตรา ๑๑๕๓๘  ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักร เคร่ืองกล หรือเครื่องมือใด ๆ 

ในโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการตามมาตรา ๑๑๓ พนักงานเจาหนาท่ีจะใชปริมาณสินคาหรื
อปริมาณรายรับที่คํานวณไดจากเครื่องจักร เครื่องกลหรือเครื่องมือดังกลาวเปนเกณฑในการ
จัดเก็บภาษีก็ได 

 
มาตรา ๑๑๖๓๙  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ

แจงวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบเปนหนังสือกอนวันเริ่มผลิตสินคาหรือวันเริ่มบริการ และถา
จะมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเวลาดังกลาว ใหมีหนังสือแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ทราบลวงหนาอยางนอยสามวันกอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ถาโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการตองเพิ่มเวลาทําการโดยเรงดวนหรือตอง
หยุดงานเพราะเหตุจําเปน ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบรกิารแจงให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบโดยมิชักชา 

ใหอธิบดีมีอํานาจผอนผันการปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองได
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑๗  เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของสินคา ใหผูประกอบ

อุตสาหกรรมแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเริ่มจําหนายสินคานั้น 

ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไดแจงไวตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมแจงราคาที่เปลี่ยนแปลงตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจ็ดวันกอน
วันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
 
มาตรา ๑๑๗ ทวิ๔๐  เพื่อประโยชนในการกําหนดรายรับของสถานบริการใหผู

ประกอบกิจการสถานบริการแจงราคาคาบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการตออธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบ รายละเอียด และกําหนดเวลา ที่อธิบดีกําหนด 
                                                 

๓๘ มาตรา ๑๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๓๙ มาตรา ๑๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๔๐ มาตรา ๑๑๗ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไดแจงไวตามวรรคหนึ่ง ใหผูประกอบกิจการ
สถานบริการแจงราคาคาบรกิารที่เปลี่ยนแปลงตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจ็ด
วันกอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

ใหอธิบดีมีอํานาจผอนผันการปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองได
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๙ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๑๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนหรือสถานบริการใน

ระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้๔๑ 
(๒) คนสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ หรือมีสินคาท่ีหลีกเล่ียงการเสียภาษีซุกซอนอยู ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 
หรือในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลวจะคนใน
เวลาใดก็ได 

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร 
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได  ท้ังน้ี ตองใหเวลาบุคคลน้ันไมนอยกวา
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น 

(๔) นําสินคาในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

 
มาตรา ๑๑๙  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการเสียภาษ ีพนักงานเจาหนาท่ีมี

อํานาจส่ังใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนเปดหีบหอหรือภาชนะบรรจุ
สินคา เพื่อตรวจสินคาในขณะที่นําออกจากหรือเตรียมการจะนําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินคาทัณฑบนและจะนําสินคาในปริมาณพอสมควรออกจากหีบหอหรือภาชนะบรรจุสินคานั้น
ไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะหก็ได แตตองสงคืนโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๑๒๐  ในการคนหรือเปดหีบหอหรือภาชนะบรรจุสินคาพนักงาน

เจาหนาที่ตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจายเทาที่จะทําได 
 

                                                 
๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๒๑  การคนในสถานท่ีหรือในยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๘ (๒) กอน
ลงมือคน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และใหคนตอหนาผูประกอบ
อุตสาหกรรม เจาของคลังสินคาทัณฑบน ผูครอบครองสถานที ่บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้นหรือผู
ครอบครองยานพาหนะ ถาหาบุคคลดังกลาวไมได ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่ง
พนักงานเจาหนาท่ีไดขอรองมาเปนพยาน 

 
มาตรา ๑๒๒  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทํา

บัญชีรายละเอียดส่ิงของท่ีคน ยึดหรืออายัดไว 
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูประกอบอุตสาหกรรม

เจาของคลังสินคาทัณฑบน ผูครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้น ผูครอบครอง
ยานพาหนะหรือพยาน แลวแตกรณีฟง และใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไว ถาไมยอมลง
ลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคน บันทึกไว 

 
มาตรา ๑๒๓  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดสินคาบัญชี เอกสาร 

ยานพาหนะหรือส่ิงใด ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ไวเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีไดจนกวาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด  ท้ังน้ี ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควร
สงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม 

ทรัพยสินท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรอื
ศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตก
เปนของกรมสรรพสามิต 

ทรัพยสินท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาในขณะที่ยึดไมปรากฏตัวเจาของหรือผู
ครอบครองและไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของเพื่อขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันยึดใหตกเปนของกรมสรรพสามิต 

ทรัพยสินท่ีอายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือ
ศาลไมพิพากษาใหริบ ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดทรัพยสินนั้นโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๑๒๔  ทรัพยสินท่ียึดไว ใหพนักงานเจาหนาที่เก็บรักษาตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๕  ทรัพยสินท่ียึดไว ถาเปนของเสียงายหรือถาเก็บรักษาไวจะเปนการ

เสี่ยงตอความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของทรัพยสิน อธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นกอนถึงกําหนดตามมาตรา ๑๒๓ ก็ได ได
เงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนทรัพยสินน้ัน 
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การขายหรือจําหนายทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 

 
มาตรา ๑๒๖  ทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง ถาไม

จําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ี
โดยอนุมัติอธิบดีคืนทรัพยสินหรือเงินใหแกผูครอบครองซึ่งถูกยึดทรัพยสินนั้นมาหรือถอนการ
อายัดทรัพยสินนั้นกอนถึงกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่งได 

ในการคืนทรัพยสินที่ยึดตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูครอบครองไดทรัพยสินนั้น
มาจากเจาของโดยการกระทําความผิดทางอาญา ก็ใหคืนแกเจาของนั้น 

 
มาตรา ๑๒๗  ทรพัยสินท่ีตกเปนของกรมสรรพสามิตตามมาตรา ๑๒๓ หรือท่ี

ศาลพิพากษาใหริบเปนของกรมสรรพสามิต ใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๑๒๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว

ตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๓๑  เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๑๐ 

การเปรียบเทียบคดี 
   

 
มาตรา ๑๓๒  ในกรณีที่ตองประเมินมูลคาของสินคาเพื่อประโยชนในการ

กําหนดคาปรับ ใหถือมูลคาของสินคาชนิดเดียวกันซ่ึงไดเสียภาษีโดยถูกตองแลวในเวลาหรือใกล
เวลาที่กระทําความผิดนั้น ถาไมมีสินคาชนิดเดียวกัน ใหถือมูลคาของสินคาท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กันตามที่ซื้อขายกันในเวลาดังกลาว 
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มาตรา ๑๓๓  ถาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบดังนี ้

(๑) สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ใหเปนอํานาจของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๒) สําหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่ง

ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังหรือผูแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตและอธิบดีกรมตํารวจหรือ
ผูแทน 

(ข) ในเขตจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่ง
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน สรรพสามิตจงัหวัด และผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด
หรือผูแทน 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให
ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๑๓๔  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานสรรพสามิตเปนผู

จับกุมผูตองหาในความผิดที่เปรียบเทียบไดตามพระราชบัญญัตินี ้และผูตองหายินยอมให
เปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาในระหวางรอการเปรียบเทียบ หรือรอการชําระเงินคาปรบัโดยมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันก็ได  ท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดที่

เปรียบเทียบไดตามพระราชบัญญัตินี ้และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสง
เรื่องใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี แลวแตกรณ ีภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ และใหนํามาตรา ๑๓๔ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๑๑ 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
   

 
มาตรา ๑๓๖  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตราดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีมิไดย่ืนแบบรายการเสียภาษีภายในกําหนดเวลาตามหมวด ๔ ไมวา
จะไดจดทะเบียนสรรพสามิตไวแลวหรือไม ใหเสียเบ้ียปรับอีกสองเทาของเงินภาษี 

(๒) ในกรณีที่ไดยื่นแบบรายการภาษีไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดทําให
จํานวนภาษีท่ีตองเสียขาดไป ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินภาษีท่ีเสียขาดไปนั้น 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูมีหนาที่เสียภาษีใดไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาหรือชําระ

ขาดจากจํานวนภาษีท่ีตองเสีย ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงิน
ภาษีท่ีตองชําระโดยไมรวมเบ้ียปรับ และการคํานวณเงินเพิ่มดังกลาวมิใหคิดทบตน 

เงินเพิ่มตามมาตรานี้ มิใหเกินกวาจํานวนภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ 
 
มาตรา ๑๓๘  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓๙  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ใหถือเปนเงินภาษี 
 

หมวด ๑๒ 
การบังคับชําระภาษีคาง 

   
 
มาตรา ๑๔๐  ทรัพยสินของผูมีหนาที่เสียภาษีที่คางชําระภาษีอาจถูกยึดและขาย

ทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระภาษีที่คาง โดยใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือยึดหรือขายทอดตลาดไดโดยมิตองขออํานาจศาล 

การยึดทรัพยสินจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหผูมีหนาที่เสีย
ภาษีชําระภาษีที่คางภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น 

การขายทอดตลาดทรัพยสินจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาที่ใหยื่นคําคัดคาน
ตามมาตรา ๘๖ หรอือุทธรณตามมาตรา ๘๙ หรอือุทธรณตามมาตรา ๙๖ และตลอดเวลาท่ีทํา
การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคานหรืออุทธรณยังไมถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๔๑  ในกรณีท่ีผูคางชําระภาษีมีสิทธิเรียกรองตอบุคคลภายนอกใหชําระ

เงินหรือสงมอบทรัพยสิน ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสืออายัด
สิทธิเรียกรองนั้นได โดยส่ังใหผูคางชําระภาษีงดเวนการจําหนายสิทธิเรียกรองและหาม
บุคคลภายนอกน้ันไมใหชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินน้ันใหแกผูซ่ึงคางชําระภาษี แตใหชําระหรือ
สงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง 
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ในกรณีที่บุคคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งอายัดนั้นปฏิเสธหรือโตแยงหนี้ที่เรียกรอง
เอาแกตน ใหกรมสรรพสามิตฟองเปนคดีทางศาล แตทั้งนี้คําสั่งหามชําระเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งยังคงมีผลอยูจนกวาศาลจะพิพากษาเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๑๔๒  การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อใหไดรับ

ชําระภาษีที่คาง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๔๓  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินใหหักไวเปนคาใชจายใน

การยึด อายัด และขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษี ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแก
เจาของทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๑๔๔  เม่ือไดมีการยึดทรัพยสินไวแลว ถาไดมีการชําระเงินคาใชจายใน

การยึดและคาภาษีที่คางชําระโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายส่ังถอนคําส่ังยึดน้ัน 

เมื่อไดมีการอายัดสิทธิเรียกรองไวแลว ถาไดมีการชําระเงินคาใชจายในการอายัด
และคาภาษีที่คางชําระโดยครบถวนกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดรับชําระเงินจากบุคคลภายนอก 
หรือกอนการขายทอดตลาดทรัพยสินท่ีไดสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาท่ี ใหอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมายสั่งถอนคําส่ังอายัดนั้น 

 
หมวด ๑๒ ทวิ๔๒ 

การเสียภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตตามตอนท่ี ๕ 
แหงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี 

สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
มาตรา ๑๔๔ ทวิ  ภายใตบังคับบทบัญญัติในหมวดอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้การ

เสียภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตตามตอนที่ ๕ แหงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทาย
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ใหอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติใน
หมวดน้ีดวย 

 
มาตรา ๑๔๔ ตร ี ในหมวดน้ี 

                                                 
๔๒ หมวด ๑๒ การเสียภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตตามตอนท่ี ๕ แหงพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต ทัายพระราชบัญญติัพกัิดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๔๔ ทว ิถึงมาตรา ๑๔๔ ฉ 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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“ดัดแปลง” หมายความวา  การกระทําใด ๆ ตอรถยนต กระบะหรือสิ่งใด ๆ 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนรถยนตนั่งหรือเปนรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกินสิบคน โดย
ผูกระทํามิใชผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนต 

“การกระทําที่เปนการดัดแปลงตามวรรคหนึ่ง มิใหถือเปนการผลิตตาม
ความหมายของบทนิยามคําวา “ผลิต” ตามมาตรา ๔ เวนแตการดัดแปลงนั้นจะกระทําโดยผู
ดัดแปลงที่ประกอบกิจการเปนธุรกิจ 

“ผูดัดแปลง” ใหหมายความรวมถึงผูท่ีจางหรือจัดใหผูอ่ืนทําการดัดแปลงดวย 
“สถานแสดงรถยนตเพื่อขาย” หมายความวา  สถานที่ใชสําหรับแสดงรถยนต

เพื่อขายของผูประกอบอุตสาหกรรมตามที่ไดรับอนุญาตจากอธิบด ีและเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (ก) มาตรา ๑๙ มาตรา ๕๐ (๑) มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๑๘ (๑) 
และ (๔) มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๖๑ (๑) และมาตรา ๑๖๒ (๑) ใหถือวาสถานแสดงรถยนต
เพื่อขายดังกลาวเปนคลังสินคาทัณฑบน และในการนี้ใหนํามาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๒(๒) มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๔๔ จัตวา  ภายใตบังคับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีตามหมวด ๑ 

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับรถยนต ใหเกิดขึ้นในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีดัดแปลง ใหเกิดขึ้นเมื่อการดัดแปลงสิ้นสุดลง 
(๒) ในกรณีนํารถยนตไปแสดงหรือเก็บไวในสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ให

เกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๑๔๔ เบญจ  ใหผูดัดแปลงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามมูลคาจากการ

ดัดแปลง โดยใหถือราคาคาจางแรงงานดัดแปลงบวกดวยคาวัสดุอุปกรณหรือคาจางทําของซึ่งรวม
คาวัสดุอุปกรณอยูดวย แตตองไมต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําสําหรับคาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุ
อุปกรณตามที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๔ ฉ  เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีตามความในหมวดนี้ใหอธิบดีมี

อํานาจ ดังตอไปนี ้
(๑) อนุญาตใหผูประกอบอตุสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ท้ังนี ้ตาม

จํานวน หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนํารถยนตที่อยูในสถานแสดง

รถยนตเพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย เพื่อประโยชนในการทดลองเปนการ
ชั่วคราวสําหรับการจําหนาย 
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(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการชําระภาษกีรณีดัดแปลงตาม
มาตรา ๑๔๔ จัตวา (๑) 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการชําระภาษรีถยนตที่ความรับผิดใน
อันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๑๔๔ จัตวา 
(๒) 

 
หมวด ๑๓ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๔๕  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่ง

ปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งมาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
๑๑๘ (๑) (๒) หรอื (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๖  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควรไมยอมตอบคําถามอันเปนสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือเรียกของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๘๗ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๘ (๓) หรือมาตรา ๑๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๗  ผูใด 
(๑) ฝาฝนมาตรา ๑๙ 
(๒) นําเขาซึ่งสินคาท่ีมิไดเสียภาษ ี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับตั้งแตหาเทาถึงยี่สิบเทาของคาภาษีที่

จะตองเสีย หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรค

สอง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๓๒ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๔๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา ๒๒ 

(๒) (๓) หรอื (๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
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มาตรา ๑๕๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสรรพสามิต หรอื
พนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒๘ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ 

หรือมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท 
 
มาตรา ๑๕๒  ผูใด 
(๑) ฝาฝนมาตรา ๓๘ 
(๒) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 

๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือ

ปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๕๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท 
 
มาตรา ๑๕๕  ผูใดไมปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๙ 

วรรคสอง หรือวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา 

๗๒ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรอื
มาตรา ๑๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําหรือปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗  ผูไดรับอนุญาตใหผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ผูใดผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว แตไดย่ืนคํา
ขอตออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับเปน
รายวันวันละหารอยบาทตลอดเวลาท่ีใบอนุญาตขาดอายุ 

 
มาตรา ๑๕๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) หรอื 

(๔) มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท 
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มาตรา ๑๕๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 
หรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๖๐๔๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสองหรือวรรคสาม มาตรา 

๑๑๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๗ ทวิ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๖๑  ผูใด 
(๑) มีไวในครอบครองซ่ึงสินคาโดยรูวาเปนสินคาท่ีมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไม

ครบถวน เวนแตในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีไวในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินคาทัณฑ
บน 

(๒) มีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงสินคาท่ีไดรับ
ยกเวนหรือไดรับคืนภาษีแลวตามหมวด ๗ 

ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองเทาถึงสิบเทาของคาภาษีท่ีจะตองเสีย แตตองไมตํ่า
กวาหนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๑๖๒  ผูใด 
(๑) ขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งสินคาโดยรูวาเปนสินคาที่มิไดเสียภาษีหรือเสียภาษี

ไมครบถวน เวนแตในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีไวในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินคา
ทัณฑบน 

(๒) ขายหรือมีไวเพ่ือขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงสินคาท่ีไดรับ
ยกเวนหรือไดรับคืนภาษีแลวตามหมวด ๗ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับตั้งแตหาเทาถึงสิบหาเทาของคา
ภาษีท่ีจะตองเสีย แตตองไมต่ํากวาสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๓  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๖๑ (๑) หรอื (๒) หรือมาตรา 

๑๖๒ (๑) หรอื (๒) นอกจากจะไดรับโทษตามที่บัญญัติไวแลว ใหมีหนาที่เสียภาษีสําหรับสินคา
นั้นใหครบถวนอีกดวย ถาผูนั้นไมยอมชําระภาษีภายในเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดใหอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังใหนําสินคานั้นออกขายทอดตลาดได 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักใชคาเก็บรักษา คาใชจาย
ในการขายทอดตลาด และคาภาษีตามลําดับแลว ยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใด ใหแจงใหเจาของ
สินคานั้นมารับคืน ถาไมมารับคืนภายในหนึ่งปนับแตวันแจง ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน 

                                                 
๔๓ มาตรา ๑๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๖๔  ผูมีหนาที่เสียภาษีใดไมย่ืนแบบรายการภาษ ีเพ่ือหลีกเล่ียงหรือ

พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ 

นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือย่ืนบัญชีหรือเอกสารอันเปนเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเล่ียงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินสามแสนบาท 

 
มาตรา ๑๖๖  พนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูใดเปดเผย

ขอเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของผูมีหนาท่ีเสียภาษีอันเปนขอเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของผูมีหนาท่ี
เสียภาษีจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพือ่ประโยชนในการสอบสวน หรือการ
พิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๖๗  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๘  บรรดาเครื่องมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นใดซึ่งบุคคล

ไดใชในการกระทําความผิด ใหศาลมีอํานาจส่ังริบเปนของกรมสรรพสามิต เวนแตทรัพยสิน
เหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นดวยในการกระทําความผิด 

สินคาในการกระทําความผิดท่ีมีโทษตามมาตรา ๑๔๗ แสตมปสรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีในการกระทําความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๑๕๖ ตลอดจนภาชนะที่
บรรจุสิ่งของดังกลาว ใหศาลสั่งริบเปนของกรมสรรพสามิตไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา
หรือไม 

 
หมวด ๑๔ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๖๙  ใหถือวาแสตมปยานัตถุตามพระราชบัญญัติยานัตถุพุทธศักราช 

๒๔๘๖ แสตมปไมขีดไฟตามพระราชบัญญัติภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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และแสตมปเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนแสตมปสรรพสามิต
ตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหถือวาสิ่งผนึกภาชนะที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม 
พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ไดจดทะเบียนและไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๗๐  ผูประกอบเครื่องขีดไฟตามพระราชบัญญัติเก็บภาษีเครื่องขีดไฟ

ซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พุทธศักราช ๒๔๗๖ และผูประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ
ยานัตถุ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ผูใดมีสินคาท่ีไดเสียภาษีแลวตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตยังมิได
เสียภาษีการคาตามประมวลรัษฎากรคงเหลืออยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูนั้นยังคง
มีหนาที่เสียภาษีการคาสําหรับสินคาดังกลาว 

 
มาตรา ๑๗๑  ผูประกอบอุตสาหกรรมใดมีสินคาที่ไดเสียภาษีการคาตาม

ประมวลรัษฎากรแลวอยูในโรงอุตสาหกรรมในวันท่ีกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใช
บังคับแกสินคานั้น ใหถือวาเงินภาษีการคาที่ไดเสียไวแลวเปนภาษีที่ตองเรียกเก็บตาม
พระราชบัญญัตินี ้ถาเงินภาษีการคาที่เสียไวแลวนั้นนอยกวาเงินภาษีที่จะตองเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเสียภาษีเพิ่มจนครบ ถามากกวา ใหขอคืนเงินสวนที่มากกวาจากกรม
สรรพสามิตได และใหกรมสรรพสามิตคืนเงินดังกลาว โดยมิชักชา 

 
มาตรา ๑๗๒  ใหผูไดรับอนุญาตใหผลิตสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๐๙ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และให
ผูนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตตามคําขอ 

 
มาตรา ๑๗๓  บรรดาบทกฎหมายท่ีใหยกเลิกตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่งแหง

พระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือที่พึง
ชําระหรือที่ตองคืนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๗๔  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามบท

กฎหมายท่ีใหยกเลิกมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตินี้ใหคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 
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นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน        ฉบบัละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) คาธรรมเนียมคลังสินคาทัณฑบน 
      รายป                                                 ฉบบัละ    ๒,๐๐๐ บาท 
(๓) การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดง 
      การเสียภาษี                            ลักษณะจําเพาะละ    ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมาย 
      แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน          ฉบบัละ     ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๕) การตออายุใบอนุญาตตาม (๔)        ฉบบัละ     ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเครื่องหมาย 
       แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน          คร้ังละ           ๕๐๐ บาท 
(๗) การควบคุมการผลิตเครื่องหมาย 
       แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน              เดือนละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบอนุญาต                             ฉบบัละ            ๑๐๐ บาท 
(๙) การโอนใบอนุญาตครั้งละเทากับหนึ่ง 
      ในหาของคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
       ประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในการจดัเก็บภาษี
จากสินคาประเภทหนึ่ง ในปจจุบันกรมสรรพสามิต ตองอาศัยกฎหมายฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ ท้ัง ๆ 
ที่สินคาเหลานี้มีวิธีการจัดภาษีที่คลายคลึงกันทําใหเปนที่ยุงยากตอผูมีหนาที่เสียภาษีและผูมีหนาที่
จัดเก็บ  นอกจากนี ้ยังเปนการไมสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษี
สําหรับสินคาประเภทอื่นเพิ่มขึ้นเพราะแตละครั้งจะตองออกกฎหมายใหมหนึ่งฉบับสําหรับสินคา
หนึ่งประเภท สมควรรวบรวมกฎหมายวาดวยภาษีตาง ๆ ซ่ึงกรมสรรพสามิตเปนผูจัดเก็บท่ีมี
วิธีการจัดเก็บคลายคลึงกัน ไวดวยกันจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๒ พ.ย. ๔๔ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๔๔ 

 
มาตรา ๒๙  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกสินคาที่ยังมิไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรม 
และเปนสินคาท่ีตองเสียภาษีการคาตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓๐  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอน

การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับสินคาในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) สินคาที่การปฏิบัติจัดเก็บภาษียังคางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
(๒) สินคาท่ีไดเสียภาษีโดยใชแสตมปสรรพสามิตหรือเครือ่งหมายแสดงการเสีย

ภาษีครบถวนแลว แตยังมิไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
(๓) สินคาที่นําเขากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่อยูในอารักขาของ

ศุลกากรและยังมิไดเสียภาษี เวนแตสินคาที่เก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

(๔) สินคาที่ไดรับการขยายเวลาการชําระภาษีตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๕๒ 
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินคาทัณฑบนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

                                                 
๔๔ รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๑๓๕พ/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหผู
ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นบัญชีรายละเอียดสินคาโดยแสดงรายการ ประเภทชนิด และปริมาณ ณ 
วันที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พรอมทั้งระบุโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนที่เก็บ
สินคานั้น และใหยื่นบัญชีดังกลาวตอเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินคาทัณฑบนนั้นตั้งอยู ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูนําเขายื่นบัญชีสินคาท่ีไดนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากรแลวตอเจา
พนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีมีการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง 

ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๓๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากได

มีการปรับปรุงระบบภาษีอากรของประเทศใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษี
การคาและนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชแทน สมควรเพิ่มการเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการของสถาน
บริการตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงภาษีสรรพสามิต
เพื่อใหมีความสอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรดังกลาว อีกท้ังเพ่ือให
เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๕ พ.ย. ๔๔ 
A+B(C) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๕ 
 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อกําหนดใหอํานาจอธิบดีกรม
สรรพสามิตในการยกเวนภาษีเพื่อประโยชนในการบริหารภาษี สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ
หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้ 

 
 

ดวงใจ/แกไข 
๕ พ.ย. ๔๔ 
A+B(C) 

  
 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔๔๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยศุลกากรเพื่อกําหนดใหมีการจัดตั้งเขตปลอดอากรขึ้นเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การสงออก และใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการที่นําสินคาเขาไปในเขตดังกลาวเสมือน
เปนการสงออกนอกราชอาณาจักร สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตเพื่อ
กําหนดความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีและสิทธิประโยชนในทางภาษีสรรพสามิตของสินคาท่ี
ผลิตหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร รวมทั้งการโอนสินคาระหวางเขตที่ไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีตามกฎหมายอ่ืนใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับกฎหมายวาดวยศุลกากร จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๑๑ มี.ค ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

 

                                                 
๔๕ รก.๒๕๔๓/๑๑ก/๘/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 
๔๖ รก.๒๕๔๔/๑๐๒ก/๑/๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๔๗ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกําหนดใหแตเฉพาะรถยนตที่อยูในสถาน
แสดงรถยนตเพื่อขายสามารถนําออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน เพื่อ
ประโยชนในการทดลองเปนการชั่วคราวสําหรับการจําหนายไดโดยยังไมตองมีความรับผิดทาง
ภาษี แตโดยที่มีสินคาประเภทอื่นที่จําเปนตองนําออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑ
บนเพื่อทดลองเปนการชั่วคราวสําหรับการจําหนายเชนเดียวกับรถยนตแตไมไดรับการยกเวน
ดังกลาว จึงทําใหผูประกอบอุตสาหกรรมจําตองยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีกอนที่จะขาย
สินคาได อันทําใหสินคามีตนทุนสูงข้ึน ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูประกอบ
อุตสาหกรรมดังกลาว สมควรกําหนดใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดสินคาท่ีใหผูประกอบอุตสาหกรรม
สามารถนําออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
สินคาได และกําหนดใหความรับผิดทางภาษีสําหรับสินคาดังกลาวเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

จารุวรรณ/แกไข 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗๔๘ 
 

หมายเหตุ -:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อกําหนดใหการประกอบกิจการดานบรกิารบาง
ประเภทตองเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งลักษณะของการประกอบกิจการไมอาจกําหนดสถานบริการได
แนนอน แตบทนิยามคําวา “บริการ” และ “สถานบริการ” ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิตที่ใชบังคับในปจจุบันยังไมครอบคลุมถึงการประกอบกิจการดังกลาว สมควรแกไข
เพิ่มเติมบทนิยามเพื่อใชบังคับกับกรณีดังกลาว และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจหลีกเล่ียงได ในอันท่ีจะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี ้
 

                                                 
๔๗ รก.๒๕๔๕/๕๔ก/๔/๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ 
๔๘ รก.๒๕๔๖/๘ก/๓/ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พชร/อรดา/จัดทํา 
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ 

อรดา/ตรวจ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 


