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กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ฉบับละ ๖๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี
ปีละ ๖,๐๐๐ บาท
(๓) การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ลักษณะจําเพาะละ
๓,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๕) การต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน
ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตนําเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
(๗) การควบคุมการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตผลิตสุรา
(ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
๑) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวม
ต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน
หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมี
กําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่า
เจ็ดคน
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
๒) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑)
ฉบับละ ๖๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๕ ก

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
๑) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มี
กําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า
เจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักร
ต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้อง
น้อยกว่าเจ็ดคน
ฉบับละ ๑,๘๐๐ บาท
ฉบับละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒) สุราแช่ชนิดอืน่ ๆ นอกจาก ๑)
(๙) ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ประเภทที่ ๑ สําหรับการนําเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่
การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ฉบับละ ๑,๒๐๐ บาท
(ข) ประเภทที่ ๒ สําหรับการนําเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
ฉบับละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) ประเภทอื่น ๆ
ฉบับละ
๓๐๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตขายสุรา
(ก) ประเภทที่ ๑ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่
สิบลิตรขึ้นไป
๑) สําหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาว
ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้
คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักร
และคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่า
ห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
ปีละ ๑,๒๐๐ บาท
๒) สําหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์
ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้
คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ
คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้า
และคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
ปีละ
๖๐๐ บาท
๓) สําหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก ๑) และ ๒) ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
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(ข) ประเภทที่ ๒ สําหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ํากว่า
สิบลิตร
๑) สําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ปีละ ๒,๐๐๐ บาท
๒) สําหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปีละ ๒,๐๐๐ บาท
๓) สําหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียน
ปีละ
๓๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๑๑) ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
(ก) บุหรี่ซิกาแรต
ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(ข) บุหรี่ซิการ์
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
(ค) บุหรี่อื่น
ฉบับละ ๓,๖๐๐ บาท
(ง) ยาเคี้ยว
ฉบับละ ๓,๖๐๐ บาท
(จ) ยาเส้นปรุง
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
(ฉ) ยาเส้น
๑) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทําจากใบยาสูบที่ปลูก
และหั่นเอง
ฉบับละ
๓๓๐ บาท
๒) ยาเส้นอื่น นอกจาก ๑)
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
(ช) ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น
ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) ใบอนุญาตขายยาสูบ
(ก) ประเภทที่ ๑ สําหรับการขายส่งยาสูบ ครั้งหนึ่งจํานวน
หนึ่งพันมวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่ง
จํานวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุง
หรือยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจํานวนสองร้อยกรัมขึ้นไป
๑) สําหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์
ปีละ ๑,๒๐๐ บาท
๒) สําหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น
ก) สําหรับผู้ขายยาเส้นที่ผู้ขายเป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ
และผลิตเอง
ปีละ
๑๐๐ บาท
ข) สําหรับผู้ขายยาเส้นอื่น นอกจาก ก)
ปีละ
๕๐๐ บาท
(ข) ประเภทที่ ๒ สําหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจํานวน
ต่ํากว่าหนึ่งพันมวน ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่ง
จํานวนต่ํากว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือ
ยาเคี้ยว ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าสองร้อยกรัม
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๑) สําหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ใน
ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ปีละ
๕๐๐ บาท
ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปีละ
๕๐๐ บาท
ค) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปีละ
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒) สําหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อนื่ ปีละ
(ค) ประเภทที่ ๓ สําหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ปีละ ๑,๒๐๐ บาท
(๑๓) ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑๔) ใบอนุญาตนําใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร
(ก) ใบอนุญาตนําเข้าใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
๑) เพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
๒) เพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
๓) เพื่อกรณีอื่น ๆ
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
(ข) ใบอนุญาตส่งออกใบยา ยาอัด หรือยาสูบไปนอก
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
ราชอาณาจักร
(๑๕) ใบอนุญาตผลิตไพ่
ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) ใบอนุญาตขายไพ่
(ก) ประเภทที่ ๑ สําหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจํานวนตั้งแต่
สี่สิบสํารับขึ้นไป
ปีละ ๑,๒๐๐ บาท
(ข) ประเภทที่ ๒ สําหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งต่ํากว่าสี่สิบสํารับ
๑) ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ปีละ
๕๐๐ บาท
๒) ในสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปีละ
๕๐๐ บาท
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๓) ในสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียน
มูลค่าเพิ่ม
ปีละ
๑๐๐ บาท
(๑๗) ใบอนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ประเภทที่ ๑ สําหรับการนําเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่
การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
(ข) ประเภทที่ ๒ สําหรับการนําเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
(ค) ประเภทที่ ๓ สําหรับการนําเข้าในกรณีอื่น
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
(๑๘) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละกึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน
๑๐๐ บาท
(๑๙) การโอนใบอนุญาต
ครั้งละกึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ
ข้อ ๓ ให้ ย กเว้น ค่ าธรรมเนี ย มสํ าหรับ ใบอนุ ญ าตตั้ งคลั งสิ น ค้ าทั ณ ฑ์ บ นตามข้ อ ๒ (๑)
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามข้อ ๒ (๓)
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสําหรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ได้
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

