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พระราชบัญญตั ิ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เปนปที่ ๓๙  ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ใหเรียกเก็บตามพิกัดอัตรา

ทายพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  สินคาใดที่ระบุอัตราภาษีทั้งตามมูลคาและตามปริมาณ ใหเสียภาษีใน

อัตราที่คิดเปนเงินสูงกวา 
 
มาตรา ๕  อธบิดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจตีความในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

แนบทายพระราชบัญญตัินีโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การตีความตามวรรคหนึ่ง มิใหมีผลยอนหลัง 
การตีความใหถือตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา๗๐/๒๐ กันยายน  ๒๕๒๗ 
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มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ป. ติณสูลานนท 
 นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต๒ 
   

 
อัตราภาษี 

ตามปริมาณ ประเภทที่ รายการ 
ตาม
มูลคา
รอยละ 

หนวย 
หนวยละ 

- บาท 

 ตอนที่ ๑    

 น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน    

 ลักษณะสินคา    

 

  “น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํ า มัน” หมายความวาผลิตภัณฑ ท่ีผลิตจาก
ปโตรเลียม ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบินไอพน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก น้ํามันเตา และน้ํามัน
อ่ืนๆ ท่ีคลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลว น้ํามันหลอลื่นปโตรเลียมปทูเมน 
(แอสฟสต) ปโตรเลียมโคก กาซปโตรเลียมชนิดตางๆ กาซธรรมชาติเหลว 
กาซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนทชนิดตางๆ สารพลอยได และกาก
อ่ืนๆ ท่ีไดจากปโตรเลียม และใหหมายความรวมถึงน้ํามันอ่ืนหรือ
ผลิตภัณฑอ่ืน ท่ีไดจากการกลั่นหรือแยกปโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

   

     
๐๑.๐๑ น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน ๔๒ ลิ ต ร  เ ศษขอ งลิ ต ร ให

นับเปนหนึ่งลิตร 

๕.๐๐ 

๐๑.๐๒ แนพทา รีฟอรเมท ไพโรลายสิสกาซโซลีน และของเหลวที่คลายกัน ๔๒ ลิ ต ร  เ ศษขอ งลิ ต ร ให
นับเปนหนึ่งลิตร 

๕.๐๐ 

๐๑.๐๓ น้ํามันกาด และน้ํามันที่จุดใหแสงสวางที่คลายกัน ๓๔ ลิ ต ร  เ ศษขอ งลิ ต ร ให
นับเปนหนึ่งลิตร 

๔.๐๐ 

๐๑.๐๔ น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน ๓๔ ลิ ต ร  เ ศษขอ งลิ ต ร ให
นับเปนหนึ่งลิตร 

๔.๐๐ 

๐๑.๐๕ น้ํามันดีเซลและน้ํามันอ่ืนๆ ท่ีคลายกัน ๓๔ ลิ ต ร  เ ศษขอ งลิ ต ร ให
นับเปนหนึ่งลิตร 

๔.๐๐ 

๐๑.๐๖ กาซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และกาซเหลวที่คลายกัน ๔๒ ลิ ต ร  เ ศษขอ งลิ ต ร ให
นับเปนหนึ่งลิตร 

๕.๐๐ 

๐๑.๐๗ กาซปโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) กาซโพรเพนเหลว และกาซที่คลายกัน ๓๔ ๙.๐๐ 

   

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม  

๐๑.๐๘ ๓๔ ๑๓.๐๐ 

 

กาซมีเทนเหลว กาซอีเทนเหลว กาซบิวเทนเหลว ไอโซเมอรของบิวเทนใน
สภาพเหลว และกาซหรือของเหลวที่คลายกัน  

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม  

๐๑.๐๙ เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอรของบิวทินลีนในสภาพ
เหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คลายกัน 

๓๔ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม 

๙.๐๐ 

                                                 
๒ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ ประเภทที่ รายการ 

ตาม
มูลคา
รอยละ 

หนวย 
หนวยละ 

- บาท 

๐๑.๑๐ กาซมีเทน กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซบิวเทน ไอโซเมอรของบิวเทน ใน
สภาพเปนกาซ และกาซที่คลายกัน 

๓๔ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม 

๑๓.๐๐ 

๐๑.๑๑ เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอรของบิวทิลีน บิวทาไดอีน ในสภาพเปน
กาซ และกาซที่คลายกัน 

๓๔ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม 

๙.๐๐ 

๐๑.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๔๒   

     

 ตอนที่ ๒    

 เครื่องดื่ม    

 ลักษณะสินคา    

 

  “เครื่องดื่ม” หมายความวาสิ่งซึ่งตามปกติใชเปนเครื่องดื่มไดโดยไมตอง
เจือปนและไมมีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวย
หรือไมก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว เชน น้ําแร น้ําหวาน น้ําผลไม 
น้ําพืชผัก และน้ําโซดาเปนตน และใหหมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ทําหรือ
บรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม ไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมได
บรรจุภาชนะและผนึกไว แตไมรวมถึง 

   

   (๑)  น้ําหรือน้ําแรตามธรรมชาต ิ    

   (๒)  น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไมปรุงแตง    

 
  (๓)  เครื่องดื่มซึ่งผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะอันมิไดมี
กาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคม ี

   

 
  (๔)  น้ํานมจืด น้ํานมอื่นๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ท้ังนี้ ตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร 

   

   (๕)  เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา    

๐๒.๐๑ น้ําแรเทียม น้ําโซดาและน้ําอัดลมที่ไมเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ 
และไมปรุงกลิ่นรส 

   

   (๑)  บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน ๔๔๐ ลบ.ซม. ๒๕ ภาชนะ ๐.๗๗ 

 

  (๒)  บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา ๔๔๐ ลบ.ซม. ๒๕ ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. 
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม . 
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม. 

๐.๗๗ 

 

  (๓)  ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม ๒๕ ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. 
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม . 
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม. 

๐.๗๗ 

๐๒.๐๒ น้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารที่ทําใหหวานอื่นๆ หรือท่ีปรุงกลิ่น
รสและเครื่องดื่มอ่ืนๆ ท่ีไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึงน้ําผลไมหรือน้ํา
พืชผักตามประเภทที่ ๐๒.๐๓ 

   

   (๑)  บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน ๔๔๐ ลบ.ซม. ๒๐ ภาชนะ ๐.๔๕ 

   (๒)  บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา ๔๔๐ ลบ.ซม. ๒๐ ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. ๐.๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ ประเภทที่ รายการ 

ตาม
มูลคา
รอยละ 

หนวย 
หนวยละ 

- บาท 

เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม. ให
นับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม. 

 

  (๓)  ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม ๒๐ ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. 
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม . 
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม. 

๐.๔๕ 

๐๒.๐๓ น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสต) และน้ําพืชผักท่ีไมไดหมักและไมเติมสุราไมวา
จะเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม 

   

   (๑)  บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน ๔๔๐ ลบ.ซม. ๒๐ ภาชนะ ๐.๔๕ 

 

  (๒)  บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา ๔๔๐ ลบ.ซม. ๒๐ ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. 
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม . 
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม. 

๐.๔๕ 

 

(๓)  ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม ๒๐ ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. 
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม . 
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม. 

๐.๔๕ 

๐๒.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๒๐   
     
 ตอนที่ ๓    

 เครื่องไฟฟา    

 ลักษณะสินคา    

 
  “เครื่องไฟฟา” หมายความวาผลิตภัณฑซึ่งใชพลังงานไฟฟา และให
รวมถึงสิ่งท่ีใชประกอบกับไฟฟาหรือเก่ียวกับไฟฟาดวย 

   

๐๓.๐๑ เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลมซึ่งขับดวยมอเตอร และมีสวนที่ใช
สําหรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ไมวาจะมีสวนที่ใชควบคุมความชื้นดวยหรือไมก็
ตาม 

   

   (๑)  ท่ีมีขนาดทําความเย็นไมเกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง ๓๐ - - 

   (๒)  อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ - - 

๐๓.๐๒ โคมไฟฟาและโคมระยา สําหรับติดเพดานหรือผนังแตไมรวมถึงท่ีใช
สําหรับใหแสงสวางแกท่ีสาธารณะกลางแจงหรือถนนหลวง 

๑๕ - - 

๐๓.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ - - 
     
 ตอนที่ ๔    

 แกวและเครื่องแกว    

 ลักษณะสินคา    

   “แกวและเครื่องแกว” หมายความวาสิ่งของและเครื่องใชท่ีทําดวยแกว    

๐๔.๐๑ แกวเลดคริสตัล และแกวคริสตัลอ่ืนๆ ๓๐ - - 

๐๔.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ - - 
     



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ ประเภทที่ รายการ 

ตาม
มูลคา
รอยละ 

หนวย 
หนวยละ 

- บาท 

 ตอนที่ ๕    

 รถยนต    

 ลักษณะสินคา    

 

  “รถยนต” หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดินดวยกําลัง
เครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง 
รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหนึ่งลอ และรถยนตตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

   

 

  “รถยนตนั่ง” หมายความวา รถเกงหรือรถยนตท่ีออกแบบสําหรับเพ่ือใช
สําหรับนั่งเปนปกติวิสัย และใหความหมายรวมถึงรถยนตในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เชน รถยนตท่ีมีหลังคาติดตอเปนเนื้อเดียวกันในลักษณะ
ถาวร ดานขางและหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีท่ีนั่ง ท้ังนี้
ไมวาจะมีท่ีนั่งเทาใด 

   

 
  “รถยนตโดยสาร” หมายความวา รถตูหรือรถยนตท่ีออกแบบเพ่ือให
ขนสงคนโดยสารจํานวนมากรวมทั้งรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน 

   

 

  “รถยนตกระบะ” หมายความวารถยนตท่ีมีท่ีนั่งดานหนาตอนเดียวสําหรับ
คนขับ และตอนหลังเปนกระบะบรรทุกซึ่งเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมี
หลังคา 

   

๐๕.๐๑ รถยนตนั่ง ๕๐ - - 

๐๕.๐๒ รถยนตโดยสารที่มีท่ีนั่งไมเกิน ๑๐ คน ๕๐ - - 

๐๕.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๕๐ - - 

     

 ตอนที่ ๖    

 เรือ    

 ลักษณะสินคา    

   “เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด    

๐๖.๐๑ เรือยอชต และยานพาหนะทางน้ําท่ีใชเพ่ือความสําราญ ๕๐ - - 

๐๖.๐๙ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๕๐ - - 
     
 ตอนที่ ๗    

 ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง    

 ลักษณะสินคา    

 
  “ผลิตภัณฑเครื่องหอม” หมายความวาน้ําหอม หัวน้ําหอม น้ํามันหอม 
และสิ่งท่ีทําใหกลิ่นหอมตางๆ แตไมรวมถึง    

   (๑)  หัวน้ําหอมที่ใชไดเฉพาะในการผลิตสินคา และ    

   (๒)  สินคาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา    

   “เครื่องสําอาง” หมายความวา ผลิตภัณฑสิ่งปรุงแตง เพ่ือใชบนผิดหนัง    



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ ประเภทที่ รายการ 

ตาม
มูลคา
รอยละ 

หนวย 
หนวยละ 

- บาท 

หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายมนุษยสําหรับทําความสะอาด ปองกัน 
แตงเสริมใหเกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะโดยถู ทา พน หรือ
โรย เปนตน แตไมรวมถึง 

   (๑)  เภสัชผลิตภัณฑ และ    

   (๒)  สินคาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา    

๐๗.๐๑ น้ําหอม หัวน้ําหอม และน้ํามันหอม ๒๐ - - 

๐๗.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ - - 
     
 ตอนที่ ๘    

 สินคาอ่ืนๆ    

๐๘.๙๐ สินคาอ่ืนๆ นอกจากตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๗ ตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

๓๐ - - 

     
 ตอนที่ ๙๓    

 กิจการบันเทิงหรือหยอนใจ    

 ลักษณะบริการ    

 

  “กิจการบันเทิงหรือหยอนใจ” หมายความวา การประกอบกิจการในดาน
บันเทิงหรือหยอนใจตางๆ ในสถานบริการเพ่ือหารายไดเปนธุรกิจ เชน 
สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร ไนทคลับ คาบาเรต ดิสโกเธค เปน
ตน 

   

๐๙.๐๑ ไนทคลับ และดิสโกเธค ๒๐ - - 

๐๙.๐๒ สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด ๒๐ - - 

๐๙.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ - - 
     

 
ตอนที่ ๑๐๔ 

กิจการเสี่ยงโชค 
   

 ลักษณะบริการ    

 

“กิจการเสี่ยงโชค” หมายความวา การประกอบกิจการในดานการจัดใหมี
การเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ เพ่ือใหไดรับเงิน รางวัล หรือประโยชนอยางอ่ืน 
เชน สนามแขงมา การออกสลากกินแบง เปนตน 

   

                                                 
๓ ตอนที่ ๙ กิจการบันเทิงหรือหยอนใจ ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔ ตอนที่ ๑๐ กิจการเสี่ยงโชค ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ิมโดย พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ ประเภทที่ รายการ 

ตาม
มูลคา
รอยละ 

หนวย 
หนวยละ 

- บาท 

๑๐.๐๑ สนามแขงมา ๒๐ - - 

๑๐.๐๒ การออกสลากกินแบง ๒๐ - - 

๑๐.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ - - 
     

 
ตอนที่ ๑๑๕ 

กิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
   

 ลักษณะบริการ    

 

“กิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม” หมายความวา การประกอบกิจการที่
มีผลกระทบตอดุลยภาพของสิ่งแวดลอม เพ่ือหารายไดเปนธุรกิจ เชน 
สนามกอลฟ เปนตน 

   

๑๑.๐๑ สนามกอลฟ ๒๐ - - 

๑๑.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ - - 
     

 
ตอนที่ ๑๒๖ 

กิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ 
   

 ลักษณะบริการ    

 

“กิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ” หมายความวา การประกอบ
กิจการใดๆ ในลักษณะที่เปนการใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยไดรับ
อนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐใหดําเนินกิจการได 

   

๑๒.๐๑ กิจการโทรคมนาคม ๕๐ - - 
๑๒.๙๐ อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๕๐ - - 

     

 
ตอนที่ ๑๓๗ 

บริการอ่ืนๆ 
   

๑๓.๙๐ บริการอ่ืนๆ นอกจากตอนที่ ๙ ถึงตอนที่ ๑๒ ตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

๕๐ - - 

 
 

                                                 
๕ ตอนที่ ๑๑ กิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทาย

พระราชบัญญัติ พิ กัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ .ศ . ๒๕๒๗ เ พ่ิมโดย  พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖ ตอนที่ ๑๒ กิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทาย
พระราชบัญญัติ พิ กัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ .ศ . ๒๕๒๗ เ พ่ิมโดย  พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗ ตอนที่ ๑๒ บริการอ่ืนๆ ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ิมโดย พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิตกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิต เสียภาษีตามอัตราที่ระบุไวในกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคิน/ีแกไข 

๑/พ.ย./๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. 
๒๕๒๗๘ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีการ
ผลิตและจําหนายสินคาใหมอีก ๒ ประเภท คือ กาซธรรมชาติสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง  และกาซ
ธรรมชาติเหลว แตสินคาดังกลาวยังมิไดกําหนดใหเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต สมควรแกไข
เพ่ิมเติมพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๓ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ทายพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือใหเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาดังกลาวได
ดวย และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/พ.ย./๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๙๙ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจะ
ปลอยใหราคาขายปลีกของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันลอยตัวตามสภาวะของตลาด และเพ่ือให
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันมีอัตราที่แนนอนโดยไมสงผลกระทบราคาน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันที่ลอยตัว จึงสมควรกําหนดและปรับปรุงอัตราภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ทั้งตามมูลคา
และตามปริมาณเสียใหมใหเหมาะสมและโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๗ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๓๓๑๐ 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการนําน้ํามัน
เช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน และกาซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และกาซเหลวที่คลายกัน 
ไปใชอยางไมเหมาะสม โดยไดมีการนําน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพนไปใชในกิจการ
อุตสาหกรรมบางประเภทแทนการใชน้ํามันกาด และมีการนํากาซธรรมชาติไปผลิตเปนตัวละลาย 
(SOLVENT) แทนการนําไปผสมกับผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดจากการกลั่นใหเปนน้ํามันเบนซินซึ่งมี
มูลคาสูงกวา อันเปนการใชทรัพยากรในทางที่ไมคุมคาแกเศรษฐกิจ และมีผลใหรัฐตองสูญเสีย
รายไดจากภาษีสรรพสามิตเปนจํานวนมาก เพ่ือใหโครงสรางการใหพลังงานเปนไปอยางถูกตอง
และปองกันการใชน้ํามันผิดประเภท และเพ่ือใหรัฐมีรายไดเพ่ิมขึ้น และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี้ 
 

เพ็ญพร/พิมพ/แกไข 
๑๘/๐๙/๔๕ 

A+B (C) 
 
 
พระราชบัญญตัิพิกัดอตัราภาษีสรรพสามติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหนวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตสําหรับจัดเก็บภาษีกาซปโตรเลียม (แอล.พี.จี.)และกาซที่คลายกันใชเปนหนวย 
“ลิตร” ยังไมสอดคลองกับโครงสรางการกําหนดราคาขายที่ทางราชการกําหนดเปนหนวย 
“กิโลกรัม” และโดยที่สวนผสมของกาซปโตรเลียมเหลวแตกตางกัน เมื่อคํานวณจากหนวย 
“ลิตร” เปนหนวย “กิโลกรัม” ทําใหผูประกอบอุตสาหกรรมแตละรายเสียภาษีไมเทากัน เพ่ือ
ความเปนธรรมสมควรเปลี่ยนหนวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของกาซปโตรเลียม(แอล.พี.จี.) 
จากหนวย “ลิตร” เปนหนวย “กิโลกรัม”  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ภคิน/ีแกไข 
๒/พ.ย./๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
 
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๒ 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๓๓ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๐๒/หนา ๓๔๗/๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุง
ระบบภาษีอากรของประเทศใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคา
และนําภาษีมูลคาเพ่ิมมาใชแทนสมควรปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพ่ือใหมีความ
สอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรดังกลาว อีกทั้งเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการจัดเก็บ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดใหประเภทการประกอบกิจการดานบริการในพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่ใชบังคับในปจจุบันไมอาจตอบสนองการบริหารดานการคลังของรัฐในสวน
รายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสมควรกําหนดใหบริการบางประเภทที่ไมมีความจําเปนตอการ
ครองชีพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตองเสียภาษีสรรพสามิตดวย จึงจําเปนตอง
ขยายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับการประกอบกิจการดานบริการโดยกําหนดประเภท
บริการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีสรรพสามิตในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น และโดยที่เปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน อันมิอาจจะหลีกเล่ียงได ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
 
 
 

ภคินี/แกไข 
๒/พ.ย./๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พชร /พรพิมล  จัดทาํ 
๐๔/๐๓/๔๖ 

วชิระ/ปรับปรุง 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 
 

                                                                                                                                            
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๖๓/๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๘ ก/หนา ๑/๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ 


