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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab)
อาศัยอานาจตามความใน (3) ของประเภทที่ ๐6.๐3 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสาหรับ
ให้มีนาหนักรถรวมนาหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
คุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ ๒ รถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,25๐
ลูกบาศก์เซนติเมตร ใน (ก) - (ง) และที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,25๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ใน (จ) ของ (3) ของประเภทที่ 06.03 ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวงก าหนดพิ กั ด อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2562 ต้องมีคุณลักษณะครบถ้วนทุกข้อและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี
๒.1 ตัวถังวางบนโครงสร้าง (Frame Construction) แบบแชสซีส์ของรถยนต์กระบะ
ที่ออกแบบสาหรับให้มนี าหนักรถไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ กิโลกรัม มีนาหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
และมีน าหนั กรถรวมน าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งเป็นแบบเดียวกับรุ่นที่มีการผลิต
ในประเทศ มีการจัดจาหน่ายทั่วไปหรือส่งออกเป็นปกติวิสัย และจดทะเบียนเป็นรถยนต์กระบะบรรทุก
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
๒.2 ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบ
๒.3 ระยะด้านนอกตัวรถยนต์จากแนวขอบด้านหน้าส่วนที่กว้างที่สุดของบานประตู
จนถึงด้านหลังสุดของห้องคนขับในแนวระนาบเดียวกัน มีความยาวเกินกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร
๒.4 ส่วนท้ายเป็นกระบะเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา และมีความยาวของ
กระบะไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร
ข้อ ๓ การเสียภาษีตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการปล่อยฝุ่นละออง
(PM) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นเอกสาร ดังนี
๓.1 กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นป้ายที่ระบุข้อมูลรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ใบแจ้งอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อัตราการใช้พลังงาน
และปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพืนที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตังอยู่ ก่อนนารถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรม หากอยู่ในระหว่างการยื่นขอเอกสาร
ดังกล่าวให้ยื่นเอกสารที่ระบุข้อ มูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลเบืองต้น (ECO Sticker เบืองต้น) แทน
หลังจากนันให้ยื่นป้ายที่ระบุข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ใบแจ้งอัตราการปล่อย
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ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) อั ต ราการใช้ พ ลั ง งาน และปริ ม าณการปล่ อ ยฝุ่ น ละออง (PM)
ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตังอยู่ ภายในระยะเวลา
๔๕ วัน นับแต่วันที่นารถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรม
๓.2 กรณี ผ ลิ ต ในเขตปลอดอากร คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นประเภทโรงผลิ ต สิ น ค้ า
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นป้ายที่ระบุข้อมูลรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ใบแจ้ ง อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2)
อัตราการใช้พลังงาน และปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สานักงาน
ศุลกากรที่มีการตรวจปล่อยตังอยู่ และชาระภาษีก่อนการตรวจปล่อยพ้นจากอารักขาศุลกากร หากอยู่
ในระหว่างการยื่นขอเอกสารดังกล่าว ให้ยื่นเอกสารที่ระบุข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลเบืองต้น
(ECO Sticker เบื องต้ น ) แทน หลั ง จากนั นให้ ยื่ น ป้ า ยที่ ร ะบุ ข้ อ มู ล รถยนต์ ต ามมาตรฐานสากล
(ECO Sticker) ใบแจ้งอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อัตราการใช้พลังงาน และ
ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สานักงานศุลกากรที่มีการตรวจปล่อยตังอยู่
ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยพ้นจากอารักขาศุลกากร
๓.3 กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 22 หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ยื่นเอกสารการรับรองผลการทดสอบจากผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ได้รับการแต่งตังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพืนที่ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อยู่ในเขตท้องที่นันพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน
๓.4 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นจนไม่สามารถยื่นป้ายที่ระบุข้อมูลรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ใบแจ้ ง อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2)
อัตราการใช้พลังงาน และปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) ตามระยะเวลาที่กาหนด ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษียื่นคาขอขยายระยะเวลาการยื่นป้ายที่ระบุข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)
ใบแจ้งอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อัตราการใช้พลังงาน และปริมาณการปล่อย
ฝุ่น ละออง (PM) ณ สานั กงานสรรพสามิต พืนที่ที่ โรงอุต สาหกรรมหรือสานักงานศุลกากรที่มีการ
ตรวจปล่อยตังอยู่ แล้ว แต่กรณี ก่อนวันครบกาหนด โดยให้สรรพสามิตพืนที่มีอานาจในการขยาย
ระยะเวลาการยื่นป้ายที่ระบุข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) ใบแจ้งอัตราการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) อั ต ราการใช้ พ ลั ง งาน และปริ ม าณการปล่ อ ยฝุ่ น ละออง (PM)
ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทังนี เมื่อรวมกับจานวนวันที่กาหนดตามข้อ 3.1
หรือข้อ 3.2 แล้วแต่กรณี แล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน
ข้อ 4 การเสียภาษีต ามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการใช้เชือเพลิง
ประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐
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เป็นส่วนผสมนามันเชือเพลิงได้ (นามันดีเซล บี ๒๐) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นเอกสารแสดงปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามข้อ 3 และยื่นเอกสารการใช้นามันดีเซล บี ๒๐ พร้อมกับ
การยื่นเอกสารตามข้อ ๓ ดังนี
(๑) เอกสารจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รุ่นนัน ๆ ที่แสดงว่ารถยนต์ดังกล่าวได้ออกแบบให้รองรับ
การใช้นามันดีเซล บี ๒๐ และต้องสามารถปรับเปลี่ยนการทางานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับ
เชือเพลิงที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ
(๒) เอกสารคู่ มื อ ผู้ ใ ช้ ร ถยนต์ ข องรถยนต์ รุ่ น นั น ๆ ที่ มี ก ารระบุ ว่ า รถยนต์ รุ่ น ดั ง กล่ า ว
เป็น รถยนต์ที่สามารถใช้นามัน ดีเซล บี ๒๐ ที่มีคุณลักษณะและคุ ณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกาหนด
ข้อ 5 การใดอยู่ระหว่างการดาเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ สาหรับการดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศนี
การดาเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุ ณ ลั ก ษณะของรถยนต์ ก ระบะสี่ ป ระตู (Double Cab) ลงวั น ที่ 16 กั น ยายน พ.ศ. 2560
ที่ไ ด้ดาเนิ น การไว้ก่อนวัน ที่ประกาศนีใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสินสุดไปโดยเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาที่กาหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีคาสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ 6 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
พชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

