
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  ก าหนดรหัสสนิค้าสรรพสามิตส าหรบัระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE) 
(ฉบับที ่ ๒9) 

 
 

เพ่ือให้รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษีสรรพสามิต   ส าหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE  :  EDI)  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  อธิบด ี
กรมสรรพสามิตจึงก าหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต  รายการสินค้าสรรพสามิต  และอัตราภาษีสรรพสามิต   
เฉพาะในส่วนของน  ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถัน  และน  ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ 
ของกรดไขมันผสมอยู่  ใน  (๑)  (๒)  (๕)  (๕/๑)  (๕/๒)  (๕/๓)  (๕/๔)  และ  (๕/๕)  ของประเภท 
ท่ี  ๐๑.๐๕  ไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในช่องรหัสรายได้น าเงินส่งคลัง  รหัสสินค้าส าหรับระบบคอม  รายการ  
และอัตราภาษี  ใน  (๑)  (๒)  (๕)  (๕/๑)  (๕/๒)  (๕/๓)  (๕/๔)  และ  (๕/๕)  ของประเภทที่  ๐๑.๐๕  
น  ามันดีเซล  และน  ามันอื่น ๆ  ที่คล้ายกัน  ตามบัญชีท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  ก าหนด
รหัสสินค้าสรรพสามิตส าหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์   (ELECTRONIC  DATA  
INTERCHANGE)  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง  ก าหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส าหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (ELECTRONIC  
DATA  INTERCHANGE)  (ฉบับที่  27)  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และให้ใช้ความใน
ช่องรหัสรายได้น าเงินส่งคลัง  รหัสสินค้าส าหรับระบบคอม  รายการ  และอัตราภาษี  ใน  (๑)  (๒)  (๕)  
(๕/๑)  (๕/๒)  (๕/๓)  (๕/๔)  และ  (๕/๕)  ของประเภทที่  ๐๑.๐๕  น  ามันดีเซล  และน  ามันอื่น ๆ   
ที่คล้ายกัน  ตามบัญชีท้ายประกาศนี แทน 

ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
เอกนติิ  นติิทัณฑ์ประภาศ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๖



รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษี ส าหรับระบบ EDI 
ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส าหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 29) 
 

 
ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

 
รหัสสินค้าส าหรับ

ระบบคอม 

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-

บาท 
 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖6 
“01.05 210 0105010000 (๑) น้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถัน      

เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ าหนัก 
๐ ลิตร เศษ

ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๔๔๐ 

210 0105020000 (๒) น้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถัน  
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ าหนัก 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๔๔๐ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป 
210 0105010000 (๑) น้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถัน  

เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ าหนัก 
๐ ลิตร เศษ

ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๖.๔๔๐ 

210 0105020000 (๒) น้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถัน  
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ โดยน้ าหนัก 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๖.๔๔๐” 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖6 
“01.05 210 0105050002 (๕) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท

เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
ไม่เกินร้อยละ ๔ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๔๔๐ 

210 0105080000 (๕/๑) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๔ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๓๔๐ 

210 0105090000 (๕/๒) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๗ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๓๓๐ 

       
 
 



- ๒ - 
 
 

ประเภทที่ 
รหัส

รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

 
รหัสสินค้าส าหรับ

ระบบคอม 

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-

บาท 
01.05 210 0105120000 (๕/๓) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท

เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ 
เกินร้อยละ ๙ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๔ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๓๐๐ 

210 0105130000 (๕/๔) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๑๔ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๙ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๒๓๐ 

210 0105140000 (๕/๕) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๑๙ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๔ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๑.๑๕๓ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป 
01.05 210 0105050002 (๕) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท 

เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ 
ไม่เกินร้อยละ ๔ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๖.๔๔๐ 

210 0105080000 (๕/๑) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๔ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๕.๙๙๐ 

210 0105090000 (๕/๒) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๗ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๕.๙๓๐ 

210 0105120000 (๕/๓) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๙ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๔ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๕.๘๐๐ 

210 0105130000 (๕/๔) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๑๔ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๙ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๕.๔๘๐ 

       
 
 



- ๓ - 
 
 

ประเภทที่ 
รหัส

รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

 
รหัสสินค้าส าหรับ

ระบบคอม 

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-

บาท 
01.05 210 0105140000 (๕/๕) น้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท

เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
เกินร้อยละ ๑๙ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๔ 

๐ ลิตร เศษ
ของลิตร 
ให้นับเป็น
หนึ่งลิตร 

๕.๑๕๓” 

 
 
 

 


