
วัตถุประสงคในการออก พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 

- ปรับปรุงแกไขกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

        ใหมีความทันสมัย  โปรงใส และเปนสากล 

 

- รวมกฎหมายสรรพสามิตเดิม 7 ฉบับ มาไวในฉบับเดียว  

        เพื่อเอกภาพใน การบังคับใช 
 

 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 1 



สินคาและบริการ ที่เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต ตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 

นิยาม 

 สินคา  หมายถึง  สิ่งที่ผลิต หรือนําเขา  

 เฉพาะสินคาท่ีระบุไวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ทาย พรบ.) 

 ผลิต หมายถึง ทํา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือ แปรสภาพสินคา  

 หรือ กระทําการอยางใด อยางหนึ่ง ใหมีสินคาเกิดข้ึน ไมวาดวยวิธีใด ๆ 

“กฏหมายกําหนดใหการผลิต มีผลใหผูผลิตสินคา มีสถานะเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม” 

  

 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 2 



คําอธิบาย ความหมายวา ผลิต (เพ่ิมเติม) 
 

การผลิต    มีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ 

 

 1. การกระทําจากส่ิงท่ียังไมเปนสินคา ใหเปนสินคา (ท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต) 

  1.1 ทํา  คือ  เริ่มตั้งแตนําวัตถดิุบเขาสูกระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จสมบูรณ เปนสินคาสําเร็จรูป 

    เชน สุรา น้ําหอม ... 

  1.2 ประกอบ   เปนการนําเอาชิ้นสวนตาง ๆ มาประกอบเปนสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต เชน รถยนต  

  1.3 ทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ใหมีขึ้นซึ่งสินคาไมวาดวยวิธีใด ๆ 

 

 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 3 



2. การกระทําตอส่ิงท่ีเปนสินคาท่ีอยูในพิกัด อัตราภาษีสรรพสามิตอยูแลว ถือเปนการผลิตดวยไดแก 

2.1  ปรับปรุง  นําสินคาท่ีมีอยูไปปรับปรุงใหมีคุณภาพดีขึ้น 

2.2  แปรรูป  คือ การกระทําตอสินคาใหมีรูปรางของสินคาเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ เชน .................. 

2.3  แปรสภาพ  คือ การนําสินคามาทําใหสภาพเดิมเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ โดยสินคาท่ีผานการแปรสภาพ ยังคงเปน 

   สินคาในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

 

การผลิต มีผลใหผูผลิตสินคา มีสถานะเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม และมีหนาท่ีตามกฎหมาย 

 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 4 



การนําเขาสินคาในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

ผูนําเขาสินคา มีหนาที่ เชนเดียวกับ ผูประกอบการอุตสาหกรรม 

ตองจดทะเบียน แจงราคาขายปลีกแนะนํา ยื่นรายการภาษี และ

ชําระหนี้ตลอดจนหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 5 



โรงอุตสาหกรรม   

หมายถึง  สถานที่ผลิตสินคา ที่ตองมีการควบคุม เพื่อใหการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตเปนไปโดยครบถวน ถูกตอง 

(ความรับผิด  ในอันที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิตสินคาที่ผลิต เกิดข้ึนใน

เวลาที่นําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม) 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 6 



ผูประกอบอุตสาหกรรม  

หมายถึง  เจาของ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาในพิกัด

อัตราภาษีสรรพสามิต และใหหมายถึง ผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืน ซึ่ง

ตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมดวย 
 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 7 



ผูนําเขา   

หมายถึง  ผูนําเขาสินคาในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

เขามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 

 

 

ผูนําเขา  มีหนาที่  ตามกฎหมาย เชนเดียวกับ ผูผลิตสินคาผูประกอบการอุตสาหกรรม 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 8 



- กํากับดูแล และการบริการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

- การประกาศราคาขายปลีกแนะนําเพ่ือถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี 

- การออกระเบียบเร่ืองวิธีการคํานวณปริมาณ หรือมูลคาของสินคา เพ่ือเสียภาษี 

   - ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงการคลัง 

อํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสรรพสามิต  
(ตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 9 



การออกระเบียบเรื่อง 

-      การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ 

- การระบุขอความ หรือ เครื่องหมายบนภาชนะ  

- การแสดงปริมาณสินคาที่บรรจุในภาชนะ 

- การเก็บและการขนยายสินคา 

- การกําหนดเวลา และการขยายกําหนดเวลา การยื่นแบบรายการภาษี 

- การขยายเวลาการแจงเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน พรบ. 

 

อํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสรรพสามิต  (ตอ)  

(ตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 10 



- ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม และพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต  

       ไมเกินอัตราทาย พรบ. 

-      การยกเวนไมเก็บคาธรรมเนียม 

- การกําหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม พรบ.นี้ 

- แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจตาม พรบ.ดังนี้ 
(ตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 11 



-  การออกกฎหมายลําดับรอง 

-  การสั่งการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ 

-  การวางระเบียบ เพื่อกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ 

-  มีหนาท่ีชี้แจงและตอบขอซักถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจตาม พรบ.ดังนี้ (ตอ) 
 (ตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 12 



มาตรา ๖ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(1) วิธีการคํานวณปริมาณหรือมูลคาของสินคาเพ่ือเสียภาษี 

(2) การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ การระบุขอความ

หรือเคร่ืองหมายบนภาชนะ และการแสดงปริมาณสินคาที่บรรจุในภาชนะ 

(3) การเก็บและการขนยายสินคาที่จําเปนตองควบคุม (เชน สินคา สุรา) 

(4) การเก็บ การขนยาย และการใชวัตถุดิบ เคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใช

ในการผลิตสินคา ที่จําเปนตองควบคุม 

(5) การประกอบกิจการสถานบริการ 

หมวด ๑  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 13 



มาตรา ๗ ใหอธิบดีมีอํานาจตีความประเภทสินคาและบริการ ตามบัญชี

พิกัด อัตราภาษีสรรพสามิต ทาย พรบ.โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

การตีความใหเปนไปตามประเภทสินคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด และไมไดมีผลยอนหลัง 

ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560                                   

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ การตีความ ประเภทสินคาและบริการตามบัญชีพิกัด อัตราภาษีสรรพสามิต 

หมวด ๑  การจัดเก็บ 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 14 



ขอ 1. กรณีสินคา 

 1.1 การตีความหรือการจําแนกประเภทสินคา โดยใหถือตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)  ขอความในประเภทที่กลาวถึงสินคาที่ทําดวยวัตถุหรือสารใด   

        ใหหมายถึงสินคาทั้งที่ทําดวยวัตถุหรือสารนั้นทั้งหมด หรือเพียงบางสวนดวย
กรณีตัวอยาง สินคาสุรา 

มาตรา 152  ในสวนน้ี  “สุรา”   ใหหมายความรวมถึง  วัตถุ ทั้งหลาย  

หรือของผสมที่มีแอลกอฮอล  ซึ่งสามารถดื่มกินได เชนเดียวกับนํ้าสุรา    

แตไมรวมถึงเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลไมเกิน 0.5 ดีกรี 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2560                                  

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การตีความ ประเภทสินคาและบริการตามบัญชีพิกัด อัตราภาษีสรรพสามิต 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 15 



มาตรา ๑๕๒ ...0.5 ดีกรี 

“สุราแช”    หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่น  

(ใหหมายความรวมถึงสุราแช ท่ีไดผสมกับสุรากล่ันแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี ดวย) 

 

“สุรากลั่น”  หมายความวา  สุราที่ไดกลั่นแลว  

(เปนสุราท่ีเกิดจากการหมักวัตถุจําพวกน้ําตาลและแปงกับเชื้อสุรา เกิดเปนน้ําสาหมักมีแอลกอฮอลแลวนําไปกลั่น เมื่อกลั่น

แลวจะไดสุราท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลมากกวา 15 ดีกรี เชน สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ เปนตน)  

(ใหหมายความรวมถึง สุรากล่ันท่ีผสมกับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา 15 ดีกรี) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 16 



การจําแนกประเภทสินคาท่ีประกอบดวย วัตถุ หรือ สารต้ังแตชนิดหน่ึงขึ้นไป ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน (2)  

(2) ถาเห็นไดวาสินคาใดอาจจัดเขาไดสองประเภทหรือมากกวานั้น จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหถือหลักการ

จําแนกประเภทดังนี้ 

ก) ถาประเภทหนึ่งระบุลักษณะของสินคาไวโดยชัดแจง และอีกประเภทระบุไวอยางกวาง  ใหจัด

สินคาเขาประเภทท่ีระบุไวโดยชัดแจง 

ข) สินคาซ่ึงผสมหรือประกอบดวยวัตถุตางชนิดกัน หรือประกอบดวยสวนควบตางชนิดกัน ซ่ึงไมอาจ

จําแนกประเภทตามความใน (ก) ได  ใหจัดเขาในประเภทของวัตถุ หรือสวนควบท่ีมีลักษณะ อันเปน

สาระสําคัญสําหรับสินคาชนิดนั้น เทาท่ีหลักเกณฑนี้จะบังคับได 

ค) สินคาซ่ึงไมอาจจัดเขาในประเภทใดตามความใน (ก) หรือ (ข)  ใหจัดเขาในประเภทท่ีมีอัตราภาษี

สูงสุด 

 ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 17 



 

 (3) ... 

 (4) กรณีสินคานําเขาใหใชหลักเกณฑการตีความพิกัดอตัราศุลกากร  

      เปนเกณฑในการพิจารณาดวย 
 

1.2 การตีความประเภทสินคานอกจากหลักเกณฑ 1.1 ใหตีความตามลักษณะสินคา 

ตอนน้ัน 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 18 



ประเภทที่ 13.01  

   (1) สุราแช 

(ก) ชนิดเบียร 

(ข) ชนิดไวน และสปารกลิ้งไวนที่ทําจากองุน 

(ค) ชนิดสุราแช ผลไมที่มีสวนผสมขององุนหรือไวนองุน 

(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) (ค) 

 

บัญชีทายกฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560  ตอนที่ 13 สินคาสุรา 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 19 



            (2) สุรากลั่น 

                          (ก) ชนิดสุราขาว   

                        (ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก)  

                                     1) ชนิดสุราสามทับ  

                                           (ก) ท่ีนําไปใชในการอุตสาหกรรม หรือการแพทยหรือเภสัชกรรม หรือ วิทยาศาสตร 

          ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ที่อธิบดีประกาศกําหนด                                           

    (ข) ท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ  
                                                                ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด   

                                            (ค) กรณีอ่ืน ๆ นอกจาก (ก) และ (ข) 

                                      2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 

 

บัญชีทายกฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ตอ) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 20 



มาตรา 153 ผูใดประสงคจะผลิตสุรา...ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี... 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 กันยายน 2560 

ขอ 2 ผูใดประสงคจะขอใบอนุญาตผลิตสุรา ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 (1) กรณีสุราแช 

 (2) กรณีสุรากล่ัน 

  (ก) ชนิดสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษและสุราพิเศษ ตองเปนบริษัทจัดต้ังตามกฎหมาย
ไทย มีผูถือหุนตามสัญชาติไทย ไมนอยกวารอยละ 51 

  (ข) ชนิดสุราสามทับ เพื่อขายในราชอาณาจักรตองเปนรัฐวิสาหกิจไทย 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม ธรรมศาสตร 21 



มาตรา 154 ผูใดประสงคจะนําสุราเขามาในราชอาณาจักรใหยื่นคําขอตออธิบดี 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี และเง่ือนไข           
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง เรื่องการอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560  
บังคับใชวันที่ 16 กันยายน 2560 

ขอ 2 ใบอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักรมี 5 ประเภท 
 1. นําเขามาเพื่อขาย (มิใชขายในรานคาปลอดอากร) 

 2. นําเขามาเพื่อขาย (เปนการขายในรานคาปลอดอากร) 
 3. นําเขาเพื่อเปนตัวอยางสินคา หรือมิใชเพื่อการคา 
 4. นําเขาสินคาเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสุรา 

 5. นําเขาในกรณีอื่นนอกจากจากขอ 1 – 4 
 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 22 



ขอ 3 ผูประสงคจะขอใบอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักรตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

  ประเภทท่ี 1 เปนตัวแทนขายสุราท่ีจะนําเขามาในราชอาณาจักร แตเพียงผูเดียว 

  ประเภทท่ี 2 เปนผูไดรับอนุญาตใหเปนรานคาปลอดอากร 

  ประเภทท่ี 3 เปนผูไดรับอนุญาต เปนรานคาปลอดอากร 

  ประเภทท่ี 4 ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตผลิตสุรา 

  ประเภทท่ี 5 ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

 ผูรับใบอนุญาตตองนําเขาสุราเขามาในราชอาณาจักร ภายในหกเดือน นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
และใหใชสําหรับการนําเขาไดเพียงคร้ังเดียว (หากมีการนําสุรา เขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 195 

 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

มาตรา 154 ผูใดประสงคจะนําสุราเขามาในราชอาณาจักรใหยื่นคําขอตออธิบดี(ตอ) 

23 



 การขออนุญาต และการออกใบอนุญาต ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 บังคับใชวันที่ 16 กันยายน 2560  

ขอ 3 ผูใดประสงคจะขอใบอนุญาตขายสุรา ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 1. เปนนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

 2. เปนบุคคลธรรมดาที่มีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ (สามารถย่ืนทางระบบอิเล็กทรอนิกส) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

มาตรา 155 ผูใดประสงคจะขายสุรา ใหยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานสรรพสามิต 
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มาตรา 156 ใบอนุญาตขายสุรา มี 2 ประเภท 

 
 ประเภทที่ 1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด (ครั้งหนึ่งจํานวนต้ังแตสิบลิตรข้ึนไป) 

 ประเภทที่ 2 สําหรับการขายสุราทุกชนิด (ครั้งหนึ่งจํานวนตํ่ากวาสิบลิตร) ผูที่

ขายสุราโดยไมไดรับใบอนุญาตขายสุรากอนดําเนินการ ยอมมีความผิดฐานขายสุราโดย

ไมไดรับใบอนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 196 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 25 



มาตรา 157 หามมิใหผูใดเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เพื่อการคา  

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตสุรา 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

มาตรา 158 หามมิใหผูใดเปล่ียนแปลงสุรา โดยนําสุราอื่นใด หรือน้ํา 
หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใด เจอปนลงในสุราเพ่ือการคา  
เวนแตเปนผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตสุรา  
(การฝาฝนมาตรา ๑๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  
ตามมาตรา 196) 
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สวนที่ 2  
การเสียภาษีสรรพสามิต 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

มาตรา 16 ใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา... เปนผูมี
หนาที่เสียภาษี ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

มาตรา 17 ในกรณีเสียภาษีตามมูลคา ใหถือมูลคาดังนี้ 
 (1) กรณีสินคา ใหถือตามราคาขายปลีกแนะนํา 
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 (2) กรณี บริการ... 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  
การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 

มาตรา 18 เพ่ือประโยชนในการกําหนดมูลคาที่ใชในการคํานวณภาษีตามมาตรา 17  
ใหผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูนําเขา แจงราคาขายปลีกแนะนํา และโครงสรางราคาขาย
ปลีกแนะนําตออธิบดี 

มาตรา 20 สินคาที่ตองเสียภาษีตามปริมาณน้ัน ใหถือตามหนวย ตามนํ้าหนักสุทธิ หรือ
ตามปริมาณสุทธิของสินคานับเวนแต 
 (1) อาหารกระปองที่มีของเหลวหลอเลี้ยง ใหใชนํ้าหนักรวมในการคํานวณภาษี 
 (2) กรณีสินคาที่บรรจุหีบหอ หรือภาชนะใดเพ่ือจําหนายทั้งหีบหอและภาชนะ 
และมีเครื่องหมาย หรือมีปายแสดงปริมาณแทงสินคา ติดไวที่หีบหอหรือภาชนะ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณภาษี 
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มาตรา 21 ความรับผิดชอบในอันจะตองเสียภาษี มีดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีสินคาที่ผลิตข้ึนในราชอาณาจักร 

  (ก) ถาสินคาอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ใหถือวาความรับผิดชอบในอัน
จะตองเสียภาษี เกิดข้ึนในเวลาที่นําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม                   
(เวนแตการนําออกไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน หรือเขตประกอบการเสรี) 

       ถาผูประกอบอุตสาหกรรม หรือบุคคลใดนําสินคาดังกลาวไปใช
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม จะตองเสียภาษีสรรพสามิต เชนเดียวกับการนําสินคาออก
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  
การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 
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 (2) ในกรณีสินคานําเขา ใหถือวาความรับผิดชอบในอันที่จะตองเสียภาษี เกิดข้ึน
ในเวลาเดียวกับความรับผิดชอบในอันจะตองเสียอากรศุลกากร 

 เวนแต กรณีสินคาที่นําเขามาเพื่อนําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนในเวลาที่นําสินคาออก
จากคลังทัณฑบน 

 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  
การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 
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มาตรา 22 ในกรณีสินคาซ่ึงในเวลานําเขา ไดรับการยกเวนหรือลดอัตราภาษี ที่นําเขามา

เพื่อใชเอง โดยบุคคลที่มีสิทธิ์นั้น หรือเพราะเหตุที่นําเขามาเพื่อประโยชนอยางใด ที่กําได

โดยเฉพาะ 

     ถาสินคานั้นโอนไปเปนของบุคคลที่ไมไดรับสิทธิ์ยกเวนหรือลดภาษี หรือได
นําไปใชในการอื่นนอกจากที่กําหนดไว สินคานั้นจะตองเสียภาษีตามอัตราภาษีที่เปนอยู 
ในวันโอนหรือนําไปใชในการอืน่ 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  
การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 
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ความรับผิดชอบในอันท่ีจะตองเสียภาษี ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีที่มีการโอน ใหเปนความรับผิดรวมกันของผูโอนและผูรับโอน 

 (2) ในกรณีที่มีการนําไปใชในการอื่น ใหเปนความรับผิดของผูที่ไดรับสิทธิ์ยกเวน 
หรือลดอัตราภาษี 

 (3) ในกรณีที่สิทธิ์ที่ไดรับการยกเวน หรือลดอัตราภาษีส้ินสุดลงใหเปนความ
รับผิดชอบของผูที่ไดรับสิทธิ์ 

 (4) ... 

 
ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  
การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  

การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 

มาตรา 25 ในกรณีที่มีสินคาหรือวัตถุดิบซึ่งเปนสาระสําคัญของการผลิตสินคา ขาดไปจาก

บัญชีคุมสินคา ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น ในเวลาที่สินคาหรือวัตถุดิบ

น้ันขาดหรือพบวาขาดไปจากบัญชี 

มาตรา 28 ในกรณีที่สินคานําเขา รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษี

เพ่ือกรมสรรพสามิตก็ได และใหรัฐมนตรีมอํีานาจประกาศกําหนดใหชําระภาษี หรือวางเงิน 

หรือวางหลักประกัน กอนจะปลอยสินคาพนไปจากอารักขาของศุลกากร  

 เพ่ือประโยชนตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนด ใหมีการเช่ือมโยง

ประเภทสิ้นคาตาม พรบ. น้ี กับพิกัดอัตราศุลกากร 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 2  

การเสียภาษีสรรพสามิต(ตอ) 

มาตรา 32 การจดทะเบียนสรรพสามิต 

 ผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูนําเขา สินคาที่อยูในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ใหยื่น

คําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ภายในสามสิบวันกอนวันเริ่มผลิต 

หรือเริ่มนําเขาสินคา 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 5  
การยื่นแบบรายการภาษี และการชําระภาษี 

มาตรา 54 การย่ืนแบบรายการภาษี และการชําระภาษี ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) ในกรณีสินคาที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร 

  ใหย่ืนแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีกอนความรับผิด ในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 

(เวนแตกรณีที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม

ตามที่กําหนดในมาตรา 21 (1) วรรคสอง ผูประกอบการอุตสาหกรรมย่ืนแบบรายการภาษี ภายใน

วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในวันจะเสียภาษีเกิดขึ้น หรือกอนการนําเอา

สินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน 

 (2) ในกรณีสินคานําเขา 

  ใหย่ืนแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินคาให ตามกฎหมายวา

ดวยศุลกากร 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 9  

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี 

มาตรา 103 สินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต ที่มีออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขต

ปลอดอากร ใหไดรับยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี (ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขกําหนดในกฎกระทรวง) 

มาตรา 105 ใหผูประกอบการอุตสาหกรรม มีสิทธ์ิขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่กําหนดใน

กฎกระทรวงได โดยนําจํานวนเงินภาษีที่ไดเสียไวแลว สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบในการผลิตสินคา มาหักออกจากจํานวนเงินที่ตองเสียสําหรับสินคาน้ัน 
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มาตรา 106 อธิบดีมีอํานาจยกเวนภาษีใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) สําหรับสินคาที่นําไปใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา 

ประเภทหรือชนิดเดิม หรืออีกประเภท หรืออีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงตองเสียภาษีสรรพสามิตตาม 

พรบ. นี้ 

 (2) สําหรับสินคานี้นําไปใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิตสินคาเพื่อ

การสงออก (การยกเวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักการณ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดใหในกฎกระทรวง) 

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนที่ 9  

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี(ตอ) 
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มาตรา 107 ผูประกอบการอุตสาหกรรม หรือผูนําเขามีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษีในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) สินคาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีบริจาคแกประชาชนเปนการสาธารณกุศลโดยผานสวนราชการใน

ราชการสวนกลางสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น หรือโดยผานองคการสาธารณกุศลท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

 (2) สินคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีบริจาคเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการในราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น หรือแกองคการสาธารณกุศลท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 (3) สินคาท่ีจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตาม

กฎหมายระหวางประเทศหรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

 (4) น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันท่ีเติมในอากาศยานหรือเรือท่ีมีขนาดเกินกวาหารอยตันกรอสส ซ่ึงพนักงาน

ศุลกากรไดปลอยใหไปตางประเทศแลว  

ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนท่ี 9  

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี(ตอ) 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

สวนท่ี 9  

การยกเวน การลดหยอน การลดอัตรา และการคืนภาษี(ตอ) 

มาตรา 110 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขามีสิทธิขอคืนภาษีที่ไดเสียไวแลวสําหรับ

สินคาที่พิสูจนไดวาเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใชการไมได (การพิสูจนความเสียหายหรือ

เสื่อมคุณภาพ เปนไปตามกฎกระทรวง) 

มาตรา 112 กรณีสินคาที่นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งไดเสียภาษีแลว และมีการนําสินคาน้ัน

ไปผลิตเปนสินคาสงออกนอกราชอาณาจักร ใหคืนภาษีสําหรับสินคานําเขา แกผูนําเขา (ตาม

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร) 

39 



ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ 

มาตรา 184  ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษปรบัไมเกิน 20,000 บาท 

 (1) ไมปฏิบัติตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 18 วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง มาตรา 19 

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 27 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง มาตรา 34 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 36 มาตรา 

37 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 47 มาตรา 120 วรรคสองหรอืวรรคสาม 

 (2) ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 64 วรรคสอง หรือวิธีการที่อธบิดีประกาศตามมาตรา 

79 วรรคสอง 

 (3) ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีออกตามมาตรา 6 (2) (3) (4) หรือ (5) 

 (4) ไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสรรพสามิตหรอืพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติตามหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติการตามมาตรา 14 วรรคสองหรอืมาตรา 133 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 185 ผูใดขัดขวางเจาพนักงาน

สรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง 

มาตรา 14 วรรคหน่ึง มาตรา 120 วรรคหน่ึง 

หรือมาตรา 123 (1) (2) หรือ (4) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน 

80,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 186 ผูใดทําการดังตอไปน้ีตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับต้ังแต 5 เทา

ถึง 20 เทาของคาภาษีที่จะตองเสียหรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

(1) ฝาฝน มาตรา 26 

(2) นําเขาซึ่งสินคามิเสียภาษี 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 185 ผูใดขัดขวางเจาพนักงาน

สรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง 

มาตรา 14 วรรคหน่ึง มาตรา 120 วรรคหน่ึง 

หรือมาตรา 123 (1) (2) หรือ (4) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน 

80,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 186 ผูใดทําการดังตอไปนี้ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับต้ังแต 

5 เทาถึง 20 เทาของคาภาษีที่จะตองเสีย

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(1) ฝาฝน มาตรา 26 

(2) นําเขาซ่ึงสินคามิเสียภาษี 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 188 ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม

เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(1) ฝาฝนมาตรา 46 

(2) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 118 วรรค 1, 2, 3, 4, 5 

(3) ไมยอมตอบคําถามอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีหรือไมปฏบัิติตาม

คําส่ัง หรือหนังสือเรียกของอธิบดีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือพนักงานเจาหนาที่

ตามมาตรา 9 มาตรา 96 วรรคหนึ่ง มาตรา 123 (3) โดยไมมีเหตุอันควร 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 189 ผูใดฝาฝนมาตรา 70 วรรคหน่ึง มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 วรรค

หน่ึง มาตรา 80 วรรคหน่ึง มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 หรือมาตรา 121 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 190 ผูใดฝาฝนมาตรา 146 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 

400,000 บาท  

มาตรา 191 ผูใดขายหรือมีไวเพ่ือขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝาฝนมาตรา 153 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกิน 50,000 บาท 

44 



ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 192 ผูใดซื้อหรือมีไวใน

ครอบครองซ่ึงสุราทีผ่ลิตโดยฝาฝนมาตรา 

153 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกนิ 

10,000 บาท แตถาสุรานั้นมีปริมาณตํ่า

กวาหนึ่งลิตร ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

2,000 บาท 

มาตรา 193 ผูใดฝาฝนมาตรา 153 

วรรคหนึ่ง มาตรา 163 วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา 171 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 194 ผูไดรับใบอนุญาตผลิตสุราหรือยาสูบผูใดไมปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา 153 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 163 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไม

เกิน 50,000 บาท 

มาตรา 195 ผูใดฝาฝนมาตรา 154 วรรคหนึ่ง มาตรา 166 หรือมาตรา 175 วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 196 ผูใดฝาฝนมาตรา 155 วรรคหน่ึง มาตรา 157 มาตรา 158 มาตรา 160 วรรคหน่ึง มาตรา 

161 วรรคหน่ึง มาตรา 162 มาตรา 167 วรรคหน่ึง มาตรา 169 มาตรา 176 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 200 ผูใดโดยเจตนาไมยื่นแบบรายการภาษีที่ตองยื่นตาม พรบ.นี้ เพื่อหลีกเล่ียงหรือ

พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 200,000 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 202 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ นํา

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือยื่นบัญชีเอกสารอันเปนเท็จ เพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายาม

หลีกเล่ียงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป และปรับไมเกิน 1,200,000 บาท 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 203 ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษปรับต้ังแต 2 เทา ถึง 10 เทาของ

คาภาษีที่จะตองเสียหรือเสียไมครบถวน แตตองไมตํ่ากวา 400 บาท 

(1) มีไวในครอบครอง ซ่ึงสินคาที่มิไดเสียภาษีหรือเสียไมครบถวน เวนแต 

ก) ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรม 

ข) ผูไดรับอนุญาตผลิตสุรา ยาสูบ ไพ 

(2) มีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย (ซ่ึงสินคาที่ไดรับยกเวน

หรือไดรับคืนภาษี) 
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ขอมูลจากหนังสือคําอธิบาย พรบ สรรพสามิต 2560 โดยศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหง ม 

ธรรมศาสตร 

หมวดท่ี 3  

บทกําหนดโทษ(ตอ) 

มาตรา 204 ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต 5 เทาถึง 10 เทา ของคาภาษีท่ีตองเสีย หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

(1) ขายหรือมีไวเพื่อขาย ซึ่งสินคาท่ีมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวน 

(2) ขายหรือมีไวเพื่อขาย โดยไมมีสิทธิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งสินคาไดรับการยกเวน หรือไดรับคืนภาษี 

มาตรา 208  ในกรณีมีผูกระทําผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําผิดของนิติบุคคลน้ัน เกิดจากการสั่งการ

หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 

หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการ หรือไมกระทําการจน

เปนเหตุใหนิติบุคคลน้ัน กระทําความผิด “ผูน้ันตองไดรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย” 
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