
 

 

    

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว)  



      ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ช่ือทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 
ที่ตัง้ : - ทิศเหนือติดกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   - ทิศใต้ติดกบัราชอาณาจกัรกมัพชูา 
   - ทิศตะวนัออกติดกบัสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
   - ทิศตะวนัตก ติดกบัประเทศไทย  
   - ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
    (*ไม่มีทางออกสู่ทะเล Land Lock) 
เมืองหลวง : นครเวียงจนัทน์ (Vientiane)  
 
ประชากร : 5,873,616 คน 
 
ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ  
 
ศาสนา : 90 % นบัถือศาสนาพทุธอีก 10% เป็นคริสต์และอิสลาม 
 
สกุลเงนิ : กีบ (Kip) 
 
การปกครอง : มีระบบพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวตัิลาว   

แผนทีแ่สดงลกัษณะทางกายภาพของ สปป.ลาว 

ชุดประจ าชาตขิอง สปป.ลาว 



ภาษีสรรพสามิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว)  
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       หน่วยงานทางภาษีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

โครงสร้างของหน่วยงานราชการทางภาษีของ สปป.ลาว 

ที่มา : www.tax.gov.la 



      โครงสร้างภาษีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ระบบภาษีใน สปป.ลาว มี 2 ประเภท คือ 
 
 1. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ภาษีก าไร) ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภาษีต่าสดุ) ภาษีรายได้ และค่าธรรมเนียม 
  ค่าบริการ ต่าง ๆ 
 2. ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้าหรืออากรตวัเลขธุรกิจ และอากรชมใช้ (ภาษีสรรพสามิต) 

ภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา  

(Personal Income Tax) 

ภาษีการค้า  
(Business Turnover Tax) 

ภาษีสรรพสามิต 
หรือภาษีชมใช้  

(Excise Tax)  

 

ภาษีก าไรบริษัท 
(Corporate Income Tax)  

 
ภาษีมลูค่าเพิม่ 

(VAT) 
ภาษีศลุกากร 

(Import & Export Duty) 

โครงสร้างภาษีใน สปป.ลาว 
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สินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

• น า้มนัเชือ้เพลงิ 

• สรุาหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

• เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป  

• ยาสบู  

• น า้หอม และเคร่ืองส าอาง 

• ไพ่ และอปุกรณ์เลน่การพนนั  

• รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

• เรือ  

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ และวิทย ุ 

• ตู้ เย็น เคร่ืองท าน า้ร้อน เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น 

• โต๊ะบลิเลียด โต๊ะสนกุเกอร์ อปุกรณ์โบว์ลิง่ โต๊ะบอล 

• ดิสโก้เทค ผบับาร์ คาราโอเกะ 

• โทรศพัท์มือถือ เคเบิล้ทีวี อินเตอร์เน็ต 

• ลอตเตอร่ี 

• คาสโิน  

ที่มา : www.tax.gov.la 



 
• สนิค้าท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีก าหนดในมาตรา 18 ของกฎหมายว่าด้วยสว่ยสาอากร (Tax Law Decree)  ท่ีสง่ออก

ต่างประเทศ ตามเอกสารยืนยนัของเจ้าหน้าท่ีภาษี 
 
•         เหล้า 90 ดีกรี เพ่ือใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ 
 
• สนิค้าท่ีน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือ การบริการให้แก่นกัศกึษา นกัค้นคว้า พนกังาน และ นกัการทตูของลาว ต่างประเทศ

ขององค์การจดัตัง้สากลที่อยู่ สปป.ลาว และ สนิค้าท่ีจ าเป็นทางศาสนาตามกฎระเบียบท่ีได้เฉพาะเจาะจงไว้ 
 
• บัง้ไฟ ดอกไม้ไฟ ปะทดั ท่ีองค์กรของรัฐน าเข้ามาเพ่ือใช้ในงานเฉลมิฉลองวนัส าคญัตา่งๆ ท่ีเป็นทางการ 
 
• กิจการของคนพิการ 
 
• กิจการโบว์ลิง่ , กอล์ฟ,  และ หวยเพ่ือการกศุล 
 
• อะไหลท่ี่น าเข้ามาโดยโรงงานประกอบ และ ผลติภายใน เพ่ือประกอบเป็นพาหนะส าเร็จรูป 

สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นเสียภาษีสรรพสามิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ที่มา : www.tax.gov.la 



อัตราภาษีสรรพสามติของ สปป.ลาว แบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ  
 
1.อัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสนิค้าทั่วไป 
 
2.อัตราภาษีส าหรับการบริการ 
 

อัตราภาษีสรรพสามติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 



ล าดับ ประเภทสินค้าทั่วไป อัตราทางการคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

1 น า้มันเชือ้เพลิง-น า้มันเบนซิน  95 
-น า้มันเบนซิน  91 
-น า้มันดเีซล 
-น า้มันน า้มันก๊าซ 
-น า้มันเคร่ือง น า้มันไฮโดรลิค น า้มันพาวเวอร์ น า้มันเบรก 

25% 
20% 
10% 
10% 
5% 

2 แก๊สใช้ส าหรับยานพาหนะ 10% 

3 สุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
- สุรา หรือ เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตัง้แต่ 15 ดีกรี ขึน้ไป 
- สุรา, ไวน์ และเคร่ืองดื่ที่มีกอฮอล์ต ่ากว่า 15 ดีกรี  
- เบียร์ 

 

70% 
60% 
50% 

4 เคร่ืองดื่มส าเร็จรูป  
- น า้อัดลม, โซดา, น า้แร่, น า้ผลไม้, และเคร่ืองดื่มที่คล้ายกัน  
- เคร่ืองดื่มชูก าลัง 

 
5% 

10% 

5 ยาสูบ : เป็นเส้น เป็นซอง และ ซิการ์  60% 

6 เคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดับคริสตัล 20% 

7 ผ้าพิมพ์ทุกชนิด 15% 

8 ชุดเฟอร์นิเจอร์ (โซฟา) ที่มีมูลค่าตัง้แต่ 10,000,000 กีบขึน้ไป  15% 

9 น า้หอมและเคร่ืองส าอาง 20% 

อัตราภาษีสรรพสามติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

1.อัตราภาษีสรรพสามติส าหรับสินค้าทั่วไป  



ล าดับ ประเภทสินค้าทั่วไป อัตราทางการคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

10 ไพ่และเคร่ืองเล่นการพนัน 90% 

11  บัง้ไฟ , ดอกไม้ไฟ, ปะทัด 80% 

12 พาหนะ  
1.รถจักรยานยนต์ 
     - ที่มีความจุกระบอกสูบตัง้แต่ 110 ซีซ ีลงมา 
     - ที่มีความจุกระบอกสูบตัง้แต่ 111-150 ซีซี 
     - ทีมีความจุกระบอกสูบตัง้แต่ 151-250 ซีซี 
     - ที่มีความจุกระบอกสูบตัง้แต่  251 ซีซีขึน้ไป 
     - รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ให้จัดเก็บหรือ 20%  ของอัตราในแต่ละรายการที่ 
      ได้ก าหนดไว้ตามข้างบน 
2.รถยนต์ 
รถยนต์ให้เก็บตามความจุกระบอกสูบของแต่ละประเภท ตัง้แต่ 25%-150% ซึ่งรายละเอียดอัตรา
อากรดูสรรพสามิตดังกล่าว  ได้มอบหมายให้รัฐบาลศึกษาค้นคว้าและก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ของประเทศ 

 
 

10% 
15% 
20% 
25% 

13 อะไหล่ส าหรับพาหนะ 10% 

14 เคร่ืองตกแต่งพาหนะ 15% 

15 เรือเร็ว, เรือยอร์ช, เรือกีฬาที่ใช้เคร่ืองยนต์, รวมทัง้เคร่ืองอะไหล่และเคร่ืองประกอบ 
 

15% 

อัตราภาษีสรรพสามติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

1.อัตราภาษีสรรพสามติส าหรับสินค้าทั่วไป  



ล าดับ ประเภทสินค้าทั่วไป อัตราทางการคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

16 เคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม,เคร่ืองเสียงและภาพ กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์,เคร่ือง
อัดเสียงและภาพ, ตู้เพลงรวมทัง้อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบของเคร่ืองดังกล่าว 

10% 

17 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า : เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองซักผ้า, 10% 

18 โต๊ะบิลเลียด, โต๊ะสนุกเกอร์,อุปกรณ์โบว์ลิ่ง, โต๊ะบอล 20% 

19 เคร่ืองเล่นเกมส์ทุกประภท 30% 

อัตราภาษีสรรพสามติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

1.อัตราภาษีสรรพสามติส าหรับสินค้าทั่วไป  



ล าดับ การบริการที่ต้องเสียอากรสรรพามิต อัตราทางการคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

1 การบันเทงิ : โรงเต้นร า, ดสิโก้เทค , คาราโอเกะ 60% 

2 กิจการโบว์ลิ่ง 10% 

3 การนวด, สปา, การเสริมสวย 10% 

4 การใช้การบริการโทรศัพท์มือถือ, โทรภาพ,  
โทรทัศน์ดจิิตอล,เคเบิล้ใยแก้ว, อินเตอร์เน็ต 

10% 
10% 

5 กิจการกอล์ฟ 10% 

6 กิจการหวย 25% 

7 กิจการคาสิโน, ตู้เกมส์คาสิโน 80% 

2.อัตราภาษีส าหรับบริการ 

อัตราภาษีสรรพสามติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ที่มา : www.tax.gov.la 



ฐานในการค านวณภาษีสรรพสามิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

 
      (1) สินค้าน าเข้า    
 
 
            
               

 
 

ภาษีสรรพสามติ =  (ราคาสนิค้าน าเข้า (CIF)  + ภาษีศุลกากร) x อัตราภาษีสรรพสามติ 

    ภาษีสรรพสามติ  = (ราคา ณ หน้าโรงงาน  – ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามติ)x อัตราภาษีสรรพสามติ  

(2) สินค้าที่ผลิตในประเทศ 

(3) บริการ  

     ภาษีสรรพสามติ  = (ราคาบริการ - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามติ) x อัตราภาษีสรรพสามติ  

ที่มา : www.tax.gov.la 

(4).รถยนต์ที่น าเข้าหรือผลิตและประกอบภายในประเทศ 

ภาษีสรรพสามติ =  (ราคาขายรถยนต์) x อัตราภาษีสรรพสามติตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ 

(รถทีน่ าเข้าโดยองค์กรระหว่างประเทศและบริจาคให้แก่ สปป.ลาว ,รถยนต์ทีน่ าเข้าช่ัวคราวมาภายใต้ข้อตกลงการลงทนุ,รถยนต์ทีน่ าเข้ามาหรือประกอบ
และผลิตภายในประเทศในโครงการพเิศษตามกฎหมายเฉพาะ  และรถยนต์ทรีะบไุว้ตามกฎหมายเฉพาะของ สปป.ลาว ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต) 
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1. สินค้าน าเข้า  

 
ส าหรับการน าเข้า เมื่อผู้น าเข้าได้ย่ืนเอกสารทางศลุกากรเพ่ือส าแดงราคาศลุกากรในการน าเข้าสนิค้า ณ จดุตรวจสอบ 
(Checkpoint) ในกรณีท่ีต้องช าระภาษีสรรพสามติ ผู้น าเข้าจะต้องช าระภาษีให้ครบก่อนที่จะเคลื่อนย้ายสนิค้าน าเข้าออก
จากจดุตรวจสอบของศลุกากร 

2. สินค้าหรือบริการภายในประเทศ  
 
 ในกรณีท่ีต้องช าระภาษีสรรพสามติ ผู้ผลติและผู้ให้บริการจะต้องช าระภาษีสรรพสามติตอ่ท้องท่ีของหน่วยงาน

สรรพสามติพืน้ที่ท่ีผู้ผลติหรือผู้ให้บริการได้จดทะเบียนไว้ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป  

การช าระภาษีและขอคืนภาษีสรรพสามิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) 



Q&A 


