พระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗
--------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ใหเรียกเก็บตามพิกัดอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ สินคาใดที่ระบุอัตราภาษีทั้งตามมูลคาและตามปริมาณ ใหเสียภาษีในอัตราที่คิดเปนเงินสูงกวา
มาตรา ๕ อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจตีความในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตแนบทายพระราชบัญญัตินี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การตีความตามวรรคหนึ่ง มิใหมีผลยอนหลัง
การตีความใหถือตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

-๒พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต1
ประเภท
ที่

รายการ

ตามมูลคา
รอยละ

ตอนที่ ๑
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันลักษณะสินคา
“น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน” หมายความวา
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียมไดแกน้ํามันเบนซิน
น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน
น้ํามัน ดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก น้ํามันเตา และ
น้ํามันอื่นๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลว
น้ํามันหลอลื่นปโตรเลียมปทูเมน (แอสฟลต)
ปโตรเลียมโคก กาซปโตรเลียมชนิดตาง ๆ กาซ
ธรรมชาติเหลว กาซธรรมชาติสารละลายหรือโซล
เวนทชนิดตาง ๆ สารพลอยได และกากอื่นๆ ที่ไดจาก
ปโตรเลียมและใหหมายความรวมถึงน้ํามันอื่นหรือ
ผลิตภัณฑอื่น ที่ไดจากการกลั่นหรือแยกปโตรเลียม
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๐๑.๐๑ น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน
๔๒
๐๑.๐๒ แนพทา รีฟอรเมท ไพโรลายลิสกาซโซลีนและ
ของเหลวที่คลายกัน

๔๒

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท

ลิตร เศษของลิตรให
นับเปนหนึ่งลิตร
ลิตร เศษของลิตรให
นับเปนหนึ่งลิตร

๕.๐๐
๕.๐๐
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-๓ประเภท
ที่
๐๑.๐๓
๐๑.๐๔
๐๑.๐๕
๐๑.๐๖
๐๑.๐๗

อัตราภาษี
รายการ
ตามปริมาณ
ตามมูลคา
รอยละ
หนวย
หนวยละบาท
๓๔
๔.๐๐
น้ํามันกาด และน้ํามันที่จุดใหแสงสวางที่คลายกัน
ลิตร เศษของลิตรให
นับเปนหนึ่งลิตร
๓๔
๔.๐๐
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน
ลิตร เศษของลิตรให
นับเปนหนึ่งลิตร
๓๔
๔.๐๐
น้ํามันดีเซลและน้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกัน
ลิตร เศษของลิตรให
นับเปนหนึ่งลิตร
กาซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล และกาซเหลวที่
๔๒
๔.๐๐
ลิตร เศษของลิตรให
คลายกัน
นับเปนหนึ่งลิตร
กาซปโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) กาซโพรแพนเหลว ๓๔
๙.๐๐
กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
และกาซที่คลายกัน
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม

๐๑.๐๘ กาซมีเทนเหลว กาซอีเทนเหลว กาซ
บิวเทนเหลว ไอโซเมอรของบิวเทนในสภาพเหลว
และกาซหรือของเหลวที่คลายกัน

๓๔

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม

๑๓.๐๐

๐๑.๐๙ เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร
ของบิวทินลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และ
ของเหลวที่คลายกัน
๐๑.๑๐ กาซมีเทน กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซ
บิวเทน ไอโซเมอรของบิวเทน ในสภาพเปนกาซ และ
กาซที่คลายกัน
๐๑.๑๑ เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอรของบิวทิลีน บิว
ทาไดอีน ในสภาพเปนกาซ และกาซที่คลายกัน

๓๔

กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมใหนับเปนหนึ่ง
กิโลกรัม
กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม

๙.๐๐

๓๔

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
ใหนับเปนหนึ่งกิโลกรัม

๐๑.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจาจา
นุเบกษา

๔๒

-

ตอนที่ ๒
เครื่องดื่ม
ลักษณะสินคา
“เครื่องดื่ม” หมายความวาสิ่งซึ่งตาม

๓๔

๑๓.๐๐

๙.๐๐

-

-๔ประเภท
ที่

รายการ

ตามมูลคารอย
ละ

ปกติใชเปนเครื่องดื่มไดโดยไมตองเจือปนและไม
มีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซด
อยูดวยหรือไมก็ตามอันบรรจุในภาชนะและผนึก
ไว เชน น้ําแร น้ําหวาน น้ําผลไม น้ํามันพืชผัก
และน้ําโซดา เปนตน และใหหมายความรวมถึง
เครื่องดื่มที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขาย
เครื่องดื่มไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมได
บรรจุภาชนะและผนึกไว แตไมรวมถึง
(๑) น้ําหรือน้ําแรตามธรรมชาติ
(๒) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่ม
โดยไมปรุงแตง
(๓) เครื่องดื่มซึ่งผูผลิตไดผลิตขึ้นเพื่อ
ขายปลีกเองโดยเฉพาะอันมิไดมี กาซ
คารบอนไดออกไซดอยูดวยทั้งมิไดสงวน
คุณภาพดวยเครื่องเคมี
(๔) น้ํานมจืด น้ํานมอื่น ๆ ไมวาจะปรุง
แตงหรือไม ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยอาหาร
(๕) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๐๒.๐๑ น้ําแรเทียม น้ําโซดาและน้ําอัดลมที่ไมเติม
น้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ และไมปรุง
กลิ่นรส
(๑) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน ๔๔๐
๒๕
ลบ.ซม.
(๒) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา ๔๔๐ ๒๕
ลบ.ซม.

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท

ภาชนะ

๐.๗๗

ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม.
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม.
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม.

๐.๗๗

-๕ประเภท
ที่

รายการ
(๓) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขาย
เครื่องดื่ม

ตามมูลคารอย
ละ
๒๕

๐๒.๐๒ น้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารที่ทําให
หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ
ที่ไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึงน้ําผลไมหรือน้ํา
พืชผักตามประเภทที่ ๐๒.๐๓
๒๐
(๑) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน ๔๔๐
ลบ.ซม.
(๒) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา ๔๔๐
๒๐
ลบ.ซม.
(๓) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขาย
เครื่องดื่ม

๐๒.๐๓

น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสต) และน้ําพืชผักที่
ไมไดหมัก และไมเติมสุราไมวาจะเติมน้ําตาล
หรือสารทําใหหวานอื่นๆหรือไมก็ตาม
(๑) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน ๔๔๐
ลบ.ซม.
(๒) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา ๔๔๐
ลบ.ซม.
(๓) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขาย
เครื่องดื่ม

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท
ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม. ๐.๗๗
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม.
ใหนับเปน ๔๔๐ลบ.ซม.

ภาชนะ

๐.๔๕

ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม.
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม.
ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม.
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม.
ใหนับเปน ๔๔๐ ลบ.ซม.

๐.๔๕

๒๐

ภาชนะ

๐.๔๕

๒๐

ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม.
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม.
ใหนับเปน๔๔๐ ลบ.ซม.
ปริมาตร ๔๔๐ ลบ.ซม.
เศษของ ๔๔๐ ลบ.ซม.
ใหนับเปน๔๔๐ลบ.ซม.

๐.๔๕

๒๐

๒๐

๐.๔๕

๐.๔๕

-๖ –
ประเภท
ที่

รายการ

๐๒.๙๐ อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๓
เครื่องไฟฟา
ลักษณะสินคา
“เครื่องไฟฟา” หมายความวาผลิตภัณฑซึ่งใช
พลังงานไฟฟา และใหรวมถึงสิ่งที่ใชประกอบกับ
ไฟฟาหรือเกี่ยวกับไฟฟาดวย
๐๓.๐๑ เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลมซึ่งขับ
ดวยมอเตอร และมีสวนที่ใชสําหรับเปลี่ยน
อุณหภูมิ ไมวาจะมีสวนที่ใชควบคุมความชื้น
ดวยหรือไมก็ตาม
(๑) ที่มีขนาดทําความเย็นไมเกิน
๗๒,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง
(๒) อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๐๓.๐๒ โคมไฟฟาและโคมระยา สําหรับติดเพดานหรือ
ผนังแตไมรวมถึงที่ใชสําหรับใหแสงสวางแกที่
สาธารณะกลางแจงหรือถนนหลวง
๐๓.๙๐ อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๔
แกวและเครื่องแกว
ลักษณะสินคา
“แกวและเครื่องแกว” หมายความวาสิ่งของ
และเครื่องใชที่ทําดวยแกว
๐๔.๐๑ แกวเลดคริสตัล และแกวคริสตัลอื่นๆ
๐๔.๙๐ อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท
-

ตามมูลคา
รอยละ
๒๐

-

๓๐

-

-

๓๐

-

-

๑๕

-

-

๓๐

-

-

๓๐
๓๐

-

-

-๗ประเภท
ที่

รายการ

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท

ตามมูลคา
รอยละ

ตอนที่ ๕
รถยนต
ลักษณะสินคา
“รถยนต” หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสาม
ลอและเดินดวยกําลังเครื่องยนตกําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง
รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหนึ่งลอ และ
รถยนตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
“รถยนตนั่ง” หมายความวา รถเกงหรือรถยนต
ที่ออกแบบสําหรับเพื่อใชสําหรับนั่งเปนปกติวิสัย
และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคาติดตอ
เปนเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ดานขางและ
หรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีที่
นั่ง ทั้งนี้ไมวาจะมีที่นั่งเทาใด
“รถยนตโดยสาร” หมายความวา รถตู หรือ
รถยนตที่ออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสาร
จํานวนมากรวมทั้งรถยนตในลักษณะทํานอง
เดียวกัน
“รถยนตกระบะ” หมายความวา รถยนตที่มีที่
นั่งดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับและตอน
หลังเปนกระบะบรรทุกซึ่งเปดโลงจนถึงทายรถ
ไมมีหลังคา
๐๕.๐๑ รถยนตนั่ง
๕๐

-

-

-๘ประเภท
ที่

รายการ

ตามมูลคา
รอยละ
๕๐
๕๐

๐๕.๐๒ รถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน ๑๐ คน
๐๕.๙๐ อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๖
เรือ
ลักษณะสินคา
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุก
ชนิด
๐๖.๐๑ เรือยอชต และยานพาหนะทางน้ําที่ใชเพื่อความ ๕๐
สําราญ
๐๖.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
๕๐
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๗
ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง
ลักษณะสินคา
“ผลิตภัณฑเครื่องหอม” หมายความวา
น้ําหอม หัวน้ําหอม น้ํามันหอม และสิ่งที่ทําให
กลิ่นหอมตาง ๆ แตไมรวมถึง
(๑) หัวน้ําหอมที่ใชไดเฉพาะในการผลิตสินคา
และ
(๒) สินคาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
“เครื่องสําอาง” หมายความวา ผลิตภัณฑ
สิ่งปรุงแตง เพื่อใชบนผิวหนังหรือสวนใดสวน
หนึ่งของรางกายมนุษยสําหรับทําความสะอาด
ปองกัน แตงเสริมใหเกิดความงามหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะโดยถู ทา พนหรือโรย
เปนตน แตไมรวมถึง
(๑) เภสัชผลิตดภัณฑ และ
(๒) สินคาตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา

-

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท
-

-

-

-

-

-๙ประเภท
ที่

รายการ

ตามมูลคา
รอยละ
๒๐
๒๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท
-

๐๗.๐๑ น้ําหอม หัวน้ําหอม และน้ํามันหอม
๐๗.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๘
สินคาอื่น ๆ
๐๘.๙๐ สินคาอื่นๆ นอกจากตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๗ ตามที่ ๓๐
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ตอนที่ ๙2
กิจการบันเทิงหรือหยอนใจ
ลักษณะบริการ
“กิจการบันเทงหรือหยอนใจ” หมายความวา
การประกอบกิจการในดานบันเทิงหรือหยอนใจ
ตาง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายไดเปนธุรกิจ
เชน สถานมหรสพสถานที่ฉายภาพยนตร
ไนตคลับ คาบารเรด ดิสโกเธค เปนตน

-

-

-

๐๙.๐๑ ไนตคลับ และดิสโกเธค
๐๙.๐๒ สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด
๐๙.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา

๒๐
๒๐

-

-

๒๐

-

-

ตอนที่๑๐
กิจการเสี่ยงโชค
ลักษณะบริการ
“กิจการเสียงโชค” หมายความวาการประกอบ
กิจการในดานการจัดใหมีการเสี่ยงโชคโดย
วิธีการใด ๆ เพื่อใหไดรับเงิน รางวัล หรือ
ประโยชนอยางอื่น เชนสนามแขงมา การออก
สลากกินแบง เปนตน
2

พิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิตร ตอนที่ ๙ แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๐ ประเภท
ที่

รายการ

๑๐.๐๑ สนามแขงมา
๑๐.๐๒ การออกสลากกินแบง
๑๐.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๑๑
กิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ลักษณะบริการ
“กิจการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม”
หมายความวา การประกอบกิจการที่มี
ผลกระทบตอดุลยภาพของสิ่งแวดลอม เพื่อหา
รายไดเปนธุรกิจ เชนสนามกอลฟ เปนตน
๑๑.๐๑ สนามกอลฟ
๑๑.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละบาท
-

ตามมูลคา
รอยละ
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐
๒๐

-

-

-

-

-

-

ตอนที่ ๑๒
กิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
ลักษณะบริการ
“กิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ”
หมายความวา การประกอบกิจการใด ๆ ใน
ลักษณะที่เปนการใหบริการแกประชาชนทั่วไป
โดยไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐใหดําเนิน
กิจการได
๑๒.๐๑ กิจการโทรคมนาคม
๕๐
๑๒.๙๐ อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
๕๐
กิจจานุเบกษา
ตอนที่ ๑๓
บริการอื่น ๆ
๑๓.๙๐ บริการอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๙ ถึงตอนที่ ๑๒
๕๐
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

- ๑๑ หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษีสรรรพสามิตกําหนดใหผูมี
หนาที่เสียภาษีสรรรพสามิต เสียภาษีตามอัตราที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรสามิต จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

