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กฎกระทรวง 

กําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต 
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้แสตมป์สรรพสามิตมีสามชนิด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสตมป์เคร่ืองดื่ม 
(๒) แสตมป์สุรา 
(๓) แสตมป์ยาสูบ 
ลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตตามวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในหมวด  ๑   

แสตมป์เคร่ืองดื่ม  หมวด  ๒  แสตมป์สุรา  และหมวด  ๓  แสตมป์ยาสูบ 

หมวด  ๑ 
แสตมป์เคร่ืองดื่ม 

 
 

ข้อ ๓ แสตมป์เคร่ืองดื่มมี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) แสตมป์เคร่ืองดื่มสําหรับเคร่ืองดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร 
(๒) แสตมป์เคร่ืองดื่มสําหรับเคร่ืองดื่มที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
ข้อ ๔ แสตมป์เคร่ืองดื่มสําหรับเคร่ืองดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร  ทําด้วยกระดาษสีขาว 

และมีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน  พื้นผิวด้านหน้ามีลักษณะก่ึงมันวาว  เป็นรูปวงกลมขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑.๙  เซนติเมตร  น้ําหนักรวมของดวงแสตมป์ไม่เกิน  ๑๕๐  กรัมต่อตารางเมตร   
มีแถบวงกลมสีน้ําเงินเข้มอยู่รอบนอก  ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์กรมสรรพสามิตสีส้ม  พื้นหลัง 
ตราสัญลักษณ์ เป็นแถบรัศมีสีส้มเข้มและสีส้มอ่อนสลับกัน  ด้านล่างตราสัญลักษณ์ มีข้อความ   
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“EXCISE  DEPARTMENT”  สีส้มบนพื้นสีขาว  ระหว่างตราสัญลักษณ์และตัวอักษรมีแถบสีเขียวเข้ม  
อยู่ทั้งสองด้าน  ด้านบนตราสัญลักษณ์ถัดจากแถบวงกลมสีน้ําเงินเข้มลงมาเป็นแถบก่ึงวงกลมสีเขียว  
ด้านซ้ายจรดตัวอักษร  “E”  และด้านขวาจรดตัวอักษร  “T”  โดยแถบก่ึงวงกลมสีเขียวนี้เม่ือมองด้านหน้า 
จะเห็นเป็นสีเขียว 

ข้อ ๕ แสตมป์เคร่ืองดื่มสําหรับเคร่ืองดื่มที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ทําด้วยกระดาษสีขาว
และมีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน  พื้นผิวด้านหน้ามีลักษณะก่ึงมันวาว  เป็นรูปวงกลมขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑.๙  เซนติเมตร  น้ําหนักรวมของดวงแสตมป์ไม่เกิน  ๑๕๐  กรัมต่อตารางเมตร   
มีแถบวงกลมสีแดงเข้มอยู่รอบนอก  ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์กรมสรรพสามิตสีส้ม  พื้นหลังตราสัญลักษณ์ 
เป็นแถบรัศมีสีส้มเข้มและสีส้มอ่อนสลับกัน  ด้านล่างตราสัญลักษณ์มีข้อความ  “EXCISE  DEPARTMENT”  
สีส้มบนพื้นสีขาว  ระหว่างตราสัญลักษณ์และตัวอักษรมีแถบสีเขียวเข้มอยู่ทั้งสองด้าน  ด้านบน 
ตราสัญลักษณ์ถัดจากแถบวงกลมสีน้ําเงินเข้มลงมาเป็นแถบก่ึงวงกลมสีเขียว  ด้านซ้ายจรดตัวอักษร  “E”  
และด้านขวาจรดตัวอักษร  “T”  โดยแถบก่ึงวงกลมสีเขียวนี้เม่ือมองด้านหน้าจะเห็นเป็นสีเขียว 

หมวด  ๒ 
แสตมป์สุรา 

 
 

ข้อ ๖ แสตมป์สุรามี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) แสตมป์สุราสําหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร 
(๒) แสตมป์สุราสําหรับสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
(๓) แสตมป์สุราสําหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ซึ่งมีการแสดง

และขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ที่เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อ ๗ แสตมป์สุราสําหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร  ให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุราแช่ชนิดเบียร์ที่มีขนาดภาชนะบรรจุ  ๓๐.๐๐  ลิตร  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๕  ×  ๒๑.๐  เซนติเมตร  (ชนิดปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายกระหนก 
พิมพ์ด้วยหมึกสีเขียว  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  
“กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเขียว  
ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีรอยปรุเป็นรูปอักษร  “ส”  ทางชายของดวงแสตมป์ทั้งสองด้านมีรอยปรุ
เป็นแนวดิ่งด้านละหนึ่งรอย  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุรา”  อยู่เหนือตัวเลขและอักษร 
แจ้งขนาดภาชนะบรรจุสุรา  “๓๐.๐๐  ลิตร”  ทางชายด้านขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งดีกรีของสุรา   
“ไม่เกิน  ๑๐  ดีกรี”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเขียว 

(๒) สุราแช่ชนิดอื่นนอกจาก  (๑)  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาด   
๑.๕  ×  ๑๑.๑  เซนติเมตร  (ชนิดไม่ปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น  พื้นของดวงแสตมป์ภายใน 
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ขอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเหลือง  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม   
มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร   
“กรมสรรพสามิต”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเหลือง  ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีลายไทย  พิมพ์ด้วย
หมึกเส้นนูนสีเหลือง  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุราแช่”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเหลือง 

(๓) สุรากล่ันชนิดสุราขาว  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๑.๕  ×  ๑๑.๑  
เซนติเมตร  (ชนิดไม่ปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น  พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบส่ีเหลี่ยม 
เป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเขียว  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  
ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวา
ของวงกลมมีลายไทย  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเขียว  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุราขาว”   
พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีเขียว  ทางชายด้านขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งจํานวนดีกรีและขนาดภาชนะ 
บรรจุสุรา  พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา 

(๔) สุรากลั่นชนิดสุราปรุงพิเศษ  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๑.๕  ×  ๑๑.๑  
เซนติเมตร  (ชนิดไม่ปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น  พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบส่ีเหลี่ยม 
เป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีแดง  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  
ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวา
ของวงกลมมีลายไทย  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีแดง  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุราปรุงพิเศษ”  
พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีแดง  ทางชายด้านขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งจํานวนดีกรีและขนาดภาชนะบรรจุสุรา  
พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา 

(๕) สุรากล่ันชนิดสุราผสม  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๑.๕  ×  ๑๑.๑  
เซนติเมตร  (ชนิดไม่ปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น  พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบส่ีเหลี่ยม 
เป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  
ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวา
ของวงกลมมีลายไทย  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุราผสม”   
พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า  ทางชายด้านขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งจํานวนดีกรีและขนาดภาชนะบรรจุสุรา  
พมิพ์ด้วยหมึกสีดํา 

(๖) สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๐  ×  ๑๔.๘  
เซนติเมตร  (ชนิดไม่ปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น  พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบส่ีเหลี่ยม 
เป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีม่วง  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  
ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวา
ของวงกลมมีลายไทย  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีม่วง  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุราพิเศษ”   
พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีม่วง  ทางชายด้านขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งจํานวนดีกรีและขนาดภาชนะบรรจุสุรา  
พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา 
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(๗) สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๔  ×  ๒๐.๔  
เซนติเมตร  (ชนิดปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้นโค้ง  พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบสี่เหลี่ยม 
เป็นลายเส้นตามแนวยาว  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีดํา  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์
อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  
ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีลายไทย  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีดํา  ทางชายของดวงแสตมป์ทั้งสองด้าน 
มีรอยปรุเป็นทางดิ่งด้านละสองรอย  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุรา”  ทางชายด้านขวามีอักษร  
“ในประเทศ”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีดํา  ทางชายด้านซ้ายมีตัวเลขและอักษรแจ้งขนาดภาชนะบรรจุสุรา  
ทางชายด้านขวามีตัวเลขและอักษรแจ้งจํานวนดีกรี 

(๘) สุรากล่ันที่ผลิตในชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตสุรา  ทําด้วยกระดาษสีขาว  
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๑.๕  ×  ๑๑.๑  เซนติเมตร  (ชนิดปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น   
พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า  ตรงกลางดวงแสตมป์
เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  มีตัวเลขและอักษรแจ้งจํานวนดีกรีสุรา  และพื้นของดวงแสตมป์ 
มีเหลือบสีแดง  ใช้สําหรับสุรากลั่นขนาดภาชนะบรรจุ  ๐.๖๒๕  ลิตร  ขึ้นไป  และพื้นของดวงแสตมป์ 
มีเหลือบสีเขียว  ใช้สําหรับสุรากลั่นขนาดภาชนะบรรจุ  ๐.๓๓๐  ลิตร  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  
ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีลายไทย   
พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุรากลั่นชุมชน”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า  
ทางชายด้านขวามีตัวเลขรหัสจํานวนสิบสองหลัก  แสดงเลขท่ีเล่ม  ปีที่พิมพ์  และเลขที่แผ่นแสตมป์  
เรียงจากซ้ายไปขวา 

ข้อ ๘ แสตมป์สุราสําหรับสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ทําด้วยกระดาษสีขาว   
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๐  ×  ๑๔.๘  เซนติเมตร  (ชนิดปรุ)  ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น   
พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นลายน้ํา  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีดํา  สีน้ําเงิน  สีม่วง  สีส้ม  
สีเขียว  หรือสีเหลือง  แยกตามชนิดของสุรา  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  
ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวา
ของวงกลมมีลายไทยและรอยปรุเป็นรูปอักษร  “ส”  ทางชายของดวงแสตมป์ทั้งสองด้านมีรอยปรุ 
เป็นทางดิ่งด้านละหน่ึงรอย  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์สุราต่างประเทศ”  พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีดํา  
สีน้ําเงิน  สีม่วง  สีส้ม  สีเขียว  หรือสีเหลือง  แยกตามชนิดของสุรา 

การพิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสําหรับแสตมป์สุราตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสีแยกตามชนิดของสุรา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แสตมป์สุราสําหรับสุราแช่ชนิดเบียร์  ให้มีสีดํา 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) แสตมป์สุราสําหรับสุราแช่ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทําจากองุ่น  ชนิดสุราแช่ผลไม้ 
ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น  และชนิดอื่น ๆ  ให้มีสีน้ําเงิน 

(๓) แสตมป์สุราสําหรับสุรากลั่นชนิดบร่ันดี  ให้มีสีม่วง 
(๔) แสตมป์สุราสําหรับสุรากลั่นชนิดลิเคียว  รัม  ยิน  มาร์ตินี่  วอดก้า  สาเก  เปปเปอร์มินท์  

และสุราพิเศษชนิดอื่น  ให้มีสีส้ม 
(๕) แสตมป์สุราสําหรับสุรากลั่นชนิดวิสก้ี  ให้มีสีเขียว 
(๖) แสตมป์สุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับและชนิดสุราแบบจีน  ให้มีสีเหลือง 
ข้อ ๙ แสตมป์สุราสําหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร   

ซึ่งมีการแสดงและขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพื่อจําหน่ายให้แก่ 
ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๕  x  ๑๐.๐  
เซนติเมตร  (ชนิดปรุ)  ด้านซ้ายมีรูปนกวายุภักษ์สีน้ําเงิน  ตรงกลางกระดาษสีขาวมีแถบบรรจุข้อมูลรหัสแท่ง  
(bar  code)  ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับชื่อสุรา  ชนิดหรือประเภทของสุรา  และชื่อคลังสินค้าทัณฑ์บน 
ที่จําหน่ายสุราปิดอยู่บนแสตมป์สุรา 

หมวด  ๓ 
แสตมป์ยาสบู 

 
 

ข้อ ๑๐ แสตมป์ยาสูบมี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร 
(๒) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร  นอกจากบุหร่ีซิกาแรต 
(๓) แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
ข้อ ๑๑ แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร  ทําด้วย

กระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๐  x  ๔.๒  เซนติเมตร  พิมพ์ลวดลายซีเคียวริตี้สีเขียว  
และสีเหลือง  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มี รูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  
“กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน  
ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีลายกระหนกพิมพ์ด้วยระบบเส้นนูนสีน้ําเงินและสีเขียว  ทางชายด้านซ้าย 
มีอักษร  “แสตมป์”  และมีอักษร  “รยส”  ใต้อักษร  “แสตมป์”  ทางชายด้านขวามีอักษร  “ยาสูบ”  
และรหัสแสตมป์ใต้อักษร  “ยาสบู”  ตัวอักษรพิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน 

ข้อ ๑๒ แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร  นอกจากบุหร่ีซิกาแรต  
ขนาดบรรจุไม่เกิน  ๓๐  กรัม  ทําด้วยกระดาษสีขาวและมีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน   



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๑.๕  x  ๗.๒  เซนติเมตร  มีเส้นเป็นกรอบส่ีเหลี่ยมโดยรอบ  พื้นภายใน
พิมพ์เส้นลายน้ํา  ภายในกรอบสี่เหลี่ยมมีลายตาข่ายด้านบนและด้านล่าง  ตรงกลางดวงแสตมป์ 
เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  
“กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีเส้นลายประดิษฐ์  พิมพ์ด้วยหมึกสีส้ม  ทางชายด้านซ้าย 
มีอักษร  “แสตมป์ยาสูบ”  ทางชายด้านขวามีอักษร  “ในประเทศ”  ลวดลาย  รูป  และอักษร   
พิมพ์ด้วยหมึกสีส้ม 

แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร  นอกจากบุหร่ีซิกาแรต  ขนาดบรรจุ
เกิน  ๓๐  กรัม  ทําด้วยกระดาษสีขาวและมีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด  ๑.๕  x  ๗.๒  เซนติเมตร  มีเส้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโดยรอบ  พื้นภายในพิมพ์เส้นลายน้ํา  ภายใน
กรอบส่ีเหลี่ยมมีลายตาข่ายด้านบนและด้านล่าง  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์ 
อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  
ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีเส้นลายประดิษฐ์  พิมพ์ด้วยหมึกสีฟ้า  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร   
“แสตมป์ยาสูบ”  ทางชายด้านขวามีอักษร  “ในประเทศ”  ลวดลาย  รูป  และอักษร  พิมพ์ด้วยหมึกสีฟ้า 

ข้อ ๑๓ แสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ทําด้วยกระดาษสีขาว   
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่ต่ํากว่า  ๑.๙  x  ๔.๑  เซนติเมตร  และไม่เกิน  ๒.๐  x  ๔.๕  เซนติเมตร  
มีเส้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโดยรอบ  ภายในกรอบสี่เหลี่ยมมีลายตาข่าย  ตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม  
มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร   
“กรมสรรพสามิต”  ทางชายของดวงแสตมป์ทั้งสองด้านมีลายกระหนกโค้ง  ภายในลายกระหนกโค้ง 
มีเส้นลายน้ํา  ทางชายด้านซ้ายมีอักษร  “แสตมป์”  ทางชายด้านขวามีอักษร  “ยาสูบ”  ลวดลาย  รูป  
และอักษร  พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ําเงิน 

หมวด  ๔ 
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ 

 
 

ข้อ ๑๔ เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสําหรับไพ่ที่ผลิตในราชอาณาจักร 
หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ทําด้วยกระดาษสีขาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๒.๐  x  ๗.๐  เซนติเมตร  
ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น  พื้นภายในขอบสี่เหลี่ยมเป็นลายเกลียวไขว้ต่อเนื่อง  พิมพ์ด้วยหมึกสีฟ้า  
ตรงกลางเคร่ืองหมายเป็นรูปวงกลม  มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลางสีน้ําเงิน  ด้านบนมีอักษร  “กระทรวงการคลัง  
ประเทศไทย”  ด้านล่างมีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า  



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

พิมพ์ด้วยหมึกสีฟ้า  และภายในกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมีอักษร  “ไพ่”  ด้านขวามีอักษร  “กรมสรรพสามิต”  
พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ําเงิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๕ ให้ถือว่าแสตมป์เคร่ืองดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ .ศ.  ๒๕๒๗  
แสตมป์สุราตามพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  และแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  
ที่กรมสรรพสามิตได้ทําหรือจัดให้มีขึ้นในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  เป็นแสตมป์สรรพสามิต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้กับเคร่ืองดื่ม  สุรา  หรือยาสูบ  ตามวิธีการ
ที่กําหนดไว้สําหรับแสตมป์นั้น ๆ  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ 
มีชนิดและลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


