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เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามติ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

----------------------------------- 
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

                   
  
มาตรา ๖ ภาษตีามพระราชบญัญัตินีใ้หอยูในอาํนาจหนาที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต 
  
มาตรา ๗ ใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบกิจการสถานบริการผูนาํเขาซึ่งสนิคา หรือผูอ่ืนท่ี

พระราชบญัญติันี้กําหนดใหเปนผูมหีนาท่ีเสียภาษี มีหนาท่ีเสียภาษีตามมูลคาหรือปริมาณของสนิคาหรอื
บริการนัน้ ตามอัตราท่ีระบไุวในกฎหมายวาดวยพกิัดอัตราภาษสีรรพสามิตท่ีใชอยูในเวลาท่ีความรบัผดิในอัน
จะตองเสยีภาษเีกดิขึน้ 

  
มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง การเสยีภาษตีามมูลคานัน้ 

ใหถอืมูลคาตาม (๑) (๒) และ (๓) โดยใหรวมภาษสีรรพสามติท่ีพึงตองชาํระดวย ดังนี ้
(๑) ในกรณสีนิคาท่ีผลิตในราชอาณาจกัร ใหถอืตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 
ในกรณีไมมีการขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีหลายราคา ใหถือตาม

ราคาท่ีอธบิดีกําหนดตามหลกัเกณฑและวิธกีารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษ ีอธบิดีโดยอนุมัตริัฐมนตรีมีอํานาจประกาศมูลคาของสนิคาท่ีผลิตใน

ราชอาณาจกัร เพือ่ถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี โดยกําหนดจากราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรมในตลาด
ปกติได 

(๒) ในกรณบีริการ ใหถือตามรายรบัของสถานบรกิาร 
เพื่อประโยชนในการคํานวณรายรบัของสถานบรกิาร ใหพนักงานเจาหนาท่ี มีอาํนาจกําหนดรายรบั

ขัน้ตํ่าของสถานบริการตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ในกรณสีนิคาท่ีนาํเขา ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสนิคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียม

พเิศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษี และคาธรรมเนียมอืน่ตามท่ีจะไดกาํหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมลูคาเพิ่มตามทีกํ่าหนดใน หมวด ๔ ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 



ในกรณท่ีีบคุคลผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
หรอืตามกฎหมายอืน่ ใหนาํอากรขาเขาซึ่งไดรบัยกเวนหรอืลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคาตาม 
(๓) ดวย 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (๓) ไดแกราคาสนิคาท่ีบวกดวยคาประกนัภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรใน
ราชอาณาจกัร ท้ังนี้ เวนแต 

(ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากร ประกาศใหราคาในทองตลาดสาํหรบัของประเภทใดประเภทหนึ่งท่ี
ตองเสยีอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพกิัดอัตราศุลกากร ใหถอืราคานัน้เปนราคาสนิคาใน
การคาํนวณราคา ซ.ีไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณท่ีีเจาพนักงานศุลกากรประเมนิราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร ใหถือราคานัน้เปนราคาสนิคาในการคํานวณราคา ซ.ีไอ.เอฟ. 

  
มาตรา ๙ สนิคาท่ีตองเสียภาษตีามปรมิาณนัน้ ใหถือตามหนวยตามน้าํหนกัสุทธิหรอืตามปริมาณ

สทุธิของสนิคานั้น เวนแต 
(๑) ในกรณสีนิคาประเภทอาหารท่ีบรรจภุาชนะโดยมขีองเหลวหลอเล้ียงดวย เพือ่ประโยชนในการ

ถนอมอาหาร น้ําหนักท่ีใชเปนเกณฑคาํนวณภาษ ีใหถือเอาน้ําหนักแหงสนิคา รวมท้ังของเหลวทีบ่รรจใุน
ภาชนะนัน้ 

(๒) ในกรณสีนิคาท่ีบรรจุในหบีหอหรอืภาชนะใดๆ เพื่อจําหนายทั้งหบีหอหรือภาชนะ และมี
เครื่องหมายหรอืปายแสดงปริมาณแหงสนิคาตดิไวท่ีหบีหอหรอืภาชนะนั้น เพือ่ประโยชนในการคาํนวณภาษ ี
อธิบดีจะถือวาหบีหอหรือภาชนะนัน้ๆ บรรจุสนิคาตามปรมิาณท่ีแสดงไวกไ็ด 

  
มาตรา ๑๐ ภายใตบงัคับมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๓ ความรบัผดิใน

อันจะตองเสียภาษ ีมีดังนี ้
(๑) ในกรณสีนิคาท่ีผลิตขึน้ในราชอาณาจกัร 
(ก) ถาสนิคาอยูในโรงอุตสาหกรรม ใหถอืวาความรบัผดิในอนัจะตองเสียภาษีเกิดขึน้ในเวลาทีน่ํา

สนิคาออกจากโรงอุตสาหกรรม เวนแตเปนการนําสนิคาออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเกบ็ไวในคลังสนิคา
ทัณฑบน คลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 
และถาผูประกอบอุตสาหกรรมหรอืบคุคลใดนําสนิคาดังกลาวไปใชภายในโรงอุตสาหกรรมกใ็หถือวาเปนการ
นําสนิคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 

(ข) ถาสนิคาท่ีเกบ็อยูในคลงัสนิคาทัณฑบน คลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรอืเขตอตุสาหกรรมสงออก ใหถอืวาความรบัผดิในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึน้ในเวลาท่ีนาํ
สนิคาออกจากคลังสนิคาทัณฑบน คลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรอื
เขตอตุสาหกรรมสงออกนัน้ เวนแตเปนการนําสนิคากลบัคนืไปเก็บไวในโรงอตุสาหกรรมหรือไปเกบ็ไวใน
คลังสนิคาทัณฑบน คลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรอืเขตอุตสาหกรรม
สงออกอีกแหงหนึ่ง และถาบคุคลใดนาํสนิคาดังกลาวไปใชภายในคลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก กใ็หถือวาเปนการนาํสนิคาออกจากคลังสนิคาทัณฑ
บนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรอืเขตอตุสาหกรรมสงออก แลวแตกรณ ี

ในกรณท่ีีความรบัผดิในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลกัษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ไม
วาท้ังหมดหรือบางสวนเกิดขึน้กอนนาํสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมคลังสินคาทณัฑบน คลังสนิคาทัณฑ
บนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรอืเขตอตุสาหกรรมสงออก ใหถอืวาความรบัผิดในอนั
จะตองเสยีภาษเีกดิขึน้พรอมกับความรบัผดิในการเสียภาษีมลูคาเพิ่ม 

(๒) ในกรณบีริการ ใหถือวาความรบัผดิในอนัจะตองเสียภาษเีกดิขึน้เม่ือไดรบัชาํระราคาคาบริการ 



ในกรณท่ีีความรบัผดิในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลกัษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากรไม
วาท้ังหมดหรือบางสวนเกิดขึน้กอนไดรบัชําระราคาคาบริการ ใหถอืวาความรับผดิในอันจะตองเสียภาษี
เกดิขึน้พรอมกับความรบัผดิในการเสียภาษีมลูคาเพิม่ 

(๓) ในกรณสีนิคาท่ีนาํเขา ใหถือวาความรบัผดิในอันจะตองเสยีภาษเีกดิขึน้ในเวลาเดียวกับความรบั
ผดิในอันจะตองเสียภาษศุีลกากรสาํหรบัของทีน่ําเขาตามกฎหมายวาดวยศลุกากร เวนแตในกรณสีนิคาท่ี
นําเขามาเพื่อนาํเขาไปในคลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขต
อุตสาหกรรมสงออก ใหถือวาความรบัผดิในอนัจะตองเสียภาษเีกิดขึน้ในเวลาท่ีนําสนิคาออกจากคลังสนิคา
ทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมสงออกนัน้และถาผูนาํเขาหรือ
บคุคลใดนาํสนิคาดังกลาวไปใชภายในคลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรอื
เขตอตุสาหกรรมสงออก กใ็หถือวาเปนการนําสนิคาออกจากคลังสนิคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศลุกากร 
เขตปลอดอากร หรอืเขตอตุสาหกรรมสงออก แลวแตกรณ ี

  
มาตรา ๑๑ ในกรณสีนิคาซึ่งในเวลานาํเขาไดรบัยกเวนหรือลดอัตราภาษี เพราะเหตท่ีุนาํเขามาเพื่อ

ใชเองโดยบคุคลท่ีมสีิทธิเชนนัน้ หรอืเพราะเหตุทีน่ําเขามาเพือ่ใชประโยชนอยางใดท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ 
ถาสนิคานัน้ไดโอนไปเปนของบุคคลท่ีไมมีสทิธิไดรบัยกเวนหรือลดอัตราภาษีหรอืไดนําไปใชในการอ่ืน
นอกจากท่ีกําหนดไวหรือสิทธิที่ไดรบัยกเวนหรอืลดอัตราภาษสีิน้สดุลง สนิคานั้นจะตองเสียภาษีโดยถอืตาม
มูลคาหรือปริมาณและอัตราภาษท่ีีเปนอยูในวนัโอนหรอืนําไปใชในการอ่ืน หรือวนัท่ีสทิธิไดรบัยกเวนหรอืลด
อัตราภาษสีิน้สดุลงเปนเกณฑในการคาํนวณภาษ ี

ความรบัผดิในอนัจะตองเสียภาษตีามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปดังนี ้
(๑) ในกรณีท่ีมีการโอน ใหเปนความรบัผดิรวมกันของผูโอนและผูรบัโอน 
(๒) ในกรณีท่ีมีการนําไปใชในการอืน่ ใหเปนความรบัผดิของผูที่ไดรบัสิทธิยกเวนหรือลดอัตราภาษ ี
(๓) ในกรณท่ีีสิทธิท่ีไดรบัยกเวนหรือลดอัตราภาษสีิน้สดุลง ใหเปนความรบัผดิของผูท่ีไดรบัสทิธิ

ยกเวนหรือลดอัตราภาษ ี
(๔) ในกรณีทีผู่ไดรบัสทิธิยกเวนหรือลดอัตราภาษีถึงแกความตายในขณะเปนเจาของ ใหเปนความ

รบัผดิของผูจัดการมรดกหรอืทายาทผูไดรบัมรดกสนิคานัน้แลวแตกรณ ี
ในกรณท่ีีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีไดประกาศตาม

กฎหมายวาดวยพิกดัอตัราศุลกากร กาํหนดใหสนิคาบางประเภทหรือบางชนิดตามวรรคหนึ่งไมตองเสียอากร
ขาเขาเมื่อสนิคานัน้ไดโอนไปเปนของบคุคลท่ีไมมสีิทธิไดรบัยกเวนหรอืลดหยอนอากรหรือเมื่อไดนาํไปใช
ในการอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวหรือเมื่อสทิธิท่ีไดรบัยกเวนหรอืลดหยอนอากรสิน้สดุลงก็ใหสนิคาประเภทและ
ชนดินัน้ไดรบัยกเวนจากบทบังคับตามมาตรานี้ดวย 

  
มาตรา ๑๒ ในกรณสีนิคาซึ่งผูประกอบอตุสาหกรรมไดรบัคืนหรือยกเวนภาษตีามมาตรา ๑๐๒ (๓) ถา

สนิคานัน้ไดโอนไปเปนของบคุคลอ่ืนท่ีไมมเีอกสทิธ์ิ หรอืเอกสทิธ์ิของผูไดรบัเอกสทิธิส์ิน้สดุลงโดยเหตุอืน่
นอกจากความตาย สนิคานัน้จะตองเสยีภาษีโดยถือตามมูลคาหรือปริมาณและอัตราภาษท่ีีเปนอยูในวนัโอน
หรอืวนัท่ีเอกสทิธิส์ิน้สดุลงเปนเกณฑในการคาํนวณภาษ ี

ความรบัผดิในอนัจะตองเสียภาษตีามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปดังนี ้
(๑) ในกรณีท่ีมีการโอน ใหเปนความรบัผดิรวมกันของผูโอนและผูรบัโอน 
(๒) ในกรณีท่ีเอกสทิธิส์ิน้สดุลง ใหเปนความรบัผดิของผูท่ีไดรบัเอกสิทธ์ิ 
ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหสนิคาบาง

ประเภทหรือบางชนิดซึ่งผูประกอบอตุสาหกรรมมีสทิธิไดรบัคนืหรอืยกเวนภาษตีามวรรคหนึ่งไดรบัยกเวนจาก
บทบังคับแหงมาตรานี้โดยจะกําหนดหลกัเกณฑและเง่ือนไขใดๆ ไวดวยก็ได 



.................................. 
 

มาตรา ๑๐๒ ผูประกอบอุตสาหกรรมมสีทิธิไดรบัคนืหรือยกเวนภาษี ในกรณดีังตอไปนี ้
(๑) สนิคาท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีบริจาคแกประชาชนเปนการสาธารณกศุลโดยผานสวนราชการ

ในราชการสวนกลาง ราชการสวนภมิูภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน หรอืโดยผานองคการสาธารณกศุลท่ี
รัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๒) สนิคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีบริจาคเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการในราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิน่ หรือแกองคการสาธารณกุศลท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๓) สนิคาท่ีจําหนายใหแกผูไดรบัเอกสทิธิตามขอผูกพนัท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรอืตามสญัญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลัก
ถอยทีถอยปฏบิตัติอกัน 

(๔) น้ํามันและผลติภณัฑน้าํมันท่ีเติมในอากาศยานหรอืเรือท่ีมีขนาดเกินกวา   หารอยตันกรอสส ซึ่ง
พนักงานศลุกากรไดปลอยใหไปตางประเทศแลว 

การขอรบัคืนหรือยกเวนภาษตีามวรรคหนึ่ง ใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
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