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พระราชกําหนด 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตั ิ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา  ๑   พระราชกําหนดนี้ เ รียกว า  “พระราชกํ าหนดแกไขเ พ่ิมเติม

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในชองรายการและชองอัตราภาษีของประเภทที่ 

๐๑.๐๑ ประเภทที่ ๐๑.๐๒ ประเภทที่ ๐๑.๐๕ ประเภทที่ ๐๑.๐๖ และประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอน
ที่ ๑ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชกําหนดนี้แทน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๗/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
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[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต ตอนที่ ๑ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ประเภทที่ ๐๑.๐๑ ประเภทที่ ๐๑.๐๒ ประเภท
ที่ ๐๑.๐๕ ประเภทที่ ๐๑.๐๖ และประเภทที่ ๐๑.๙๐ ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทาย
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชบังคับมาเปนเวลานานไมสอดคลองกับ
สภาวการณเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันเปนรายไดของรัฐมากขึ้น สมควรกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคา
ดังกลาว ใหสูงข้ึน และโดยที่เปนกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวน
และลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 


