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1. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือใหทราบถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ และขั้นตอนการขออนุมัติยกเวนภาษีเครื่องด่ืม 

นํ้าผลไม และนํ้าพืชผักที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขามีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต 

2.  ขอบเขต 

 

ครอบคลุมหลักเกณฑ  เง่ือนไข  วิธีการ  และขั้นตอนการขออนุมัติยกเวนภาษีเคร่ืองด่ืม 

นํ้าผลไม และนํ้าพืชผัก 
 

3.  คําจํากัดความ 
 

เจาพนักงานสรรพสามิต  หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต                 

เครื่องด่ืม   หมายความวา  ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเคร่ืองด่ืมไดโดยไมตองเจือปน และไมมี

แอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม  อันบรรจุในภาชนะและผนึก
ไว เชน  นํ้าแร นํ้าหวาน  นํ้าผลไม  นํ้าพืชผัก  และนํ้าโซดา  เปนตน และใหหมายความรวมถึง 

เคร่ืองด่ืมที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเคร่ืองขายเครื่องด่ืม ไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุภาชนะ
และผนึกไว แตไมรวมถึง 

(1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 
(2)  นํ้ากล่ันหรือนํ้ากรองสําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
(3) เคร่ืองด่ืมซ่ึงผูผลิต ไดผลิตขึ้นเ พ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ  อันมิได มีกาซ

คารบอนไดออกไซดอยูดวย ทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเคร่ืองเคมี 
(4)  นํ้านมจืด  นํ้านมอ่ืน ๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม  ท้ังน้ี ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยอาหาร 
      (5)  เคร่ืองด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 เครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก  หมายความวา  เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไมและ       

นํ้าพืชผักที่ทําจากผลไมหรือพืชผัก ซ่ึงไมมีกาซคารบอนไดออกไซด ท้ังน้ีตองไมใชเคร่ืองด่ืมท่ีมี

สวนผสมของสารท่ีใหพลังงาน เชน  ทอรีน  อินโนซิทอล  หรือกลูโคโรโนแลกโตน  เปนตน   
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3   
มีหนาท่ี ควบคุม กํากับ ดูแล การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ใหครอบคลุมและถูกตอง 

นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชํานาญการพิเศษ  และเจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาท่ี

ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณายกเวนภาษี  เชน  หนังสือแจงความประสงคขอยกเวนภาษี

เครื่องด่ืมของผูประกอบการ  สูตรการผลิต  กรรมวิธีการผลิต  ตัวอยางฉลาก  
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 1. ผูประกอบอุตสาหกรรมจัดทําหนังสือแจงความประสงคขอรับสิทธิการยกเวนภาษี       

พรอมสงตัวอยางเครื่องด่ืม และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  
  2. เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารท้ังหมด แลวทําหนังสือนําสงกรมสรรพสามิต 
  3. ลงทะเบียนรับหนังสือที่สารบรรณกลาง และรับหนังสือนําสงคืน เพ่ือนําสงตัวอยาง

เครื่องด่ืม 

  4. นําสงตัวอยางเครื่องด่ืม โดยเขียนใบคําขอรับบริการทดสอบ ย่ืนที่กลุมวิเคราะหสินคา

และของกลาง 
  5. เจาพนักงานสรรพสามิต กลุมวิเคราะหสินคาและของกลางรับตัวอยางเคร่ืองด่ืม และ

ประทับตรารับตัวอยางเคร่ืองด่ืม ในหนังสือนําสง 
  6. ย่ืนหนังสือนําสงที่ประทับรับตัวอยางแลว สงที่สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 1 
  7. เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ตรวจสอบ

เอกสารตางๆ ใหถูกตองครบถวน ดังน้ี 
 

  7.1 หนังสือนําสงของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ตองมีการประทับตรารับตัวอยาง

เครื่องด่ืมของกลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง เพ่ือแสดงวาไดมีการนําสงตัวอยางเครื่องด่ืมแลว 
  7.2 สําเนาหนังสือแจงความประสงคขอสงตัวอยาง เพ่ือขออนุมัติยกเวนภาษี

สรรพสามิต  



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การขออนุมัติยกเวนภาษี 
เครื่องดื่มนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-CF-01-004-002    

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 
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 - ระบุรายละเอียดช่ือ ที่อยูของผูประกอบอุตสาหกรรม  และชื่อ ย่ีหอ/ตรา 

ปริมาตรบรรจุของเครื่องด่ืมท่ีจะขอยกเวนภาษี 
  - วัน/เดือน/ป ท่ีประทับตรารับหนังสือของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 

เน่ืองจากสิทธิในการไดรับอนุมัติยกเวนภาษี จะมีผลต้ังแตวันท่ีกรมสรรพสามิตไดรับหนังสือจากผู

ประกอบอุตสาหกรรม 
7.3 เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต เพ่ือประกอบการพิจารณา  เชน เครื่องด่ืมที่มี

กรรมวิธีการผลิตโดยการหมัก จะไมเขาขายของเครื่องด่ืมท่ีไดรับยกเวนภาษี ประเภท 02.03  
7.4 เอกสารแสดงสูตรสวนผสม  ตองแสดงสวนผสมหลักของเครื่องด่ืมเปนรอยละตอ

ปริมาตรสุทธิ 
 7.5 ตัวอยางฉลาก ตรวจสอบรายละเอียดท่ีแสดงบนฉลากใหถูกตองครบถวนตาม    

ขอ 5 แหงประกาศกรมฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวน

ภาษีเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก  ดังน้ี 
 7.5.1  ช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา  

7.5.2  สถานที่ต้ังโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผูนําเขา   
7.5.3  ช่ือเคร่ืองด่ืม   
7.5.4  เคร่ืองหมายการคา  
7.5.5  สวนผสมหลักของเคร่ืองด่ืม (โดยคํานวณเปนรอยละตอปริมาตรสุทธิ

ของเคร่ืองด่ืม)  
7.5.6  ปริมาตรสุทธิ  
7.5.7  วัน เดือน ป ท่ีผลิต และท่ีหมดอายุ หรือท่ีควรบริโภคกอน  

 

หมายเหตุ. 
-  สําหรับเคร่ืองด่ืมประเภทน้ําผลไมและนํ้าพืชผักท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเคร่ือง

ขายเครื่องด่ืม ตองแสดงรายละเอียดตางๆ ตามขอ 7.5.1- 7.5.5 บนเคร่ืองขายเครื่องด่ืมในตําแหนง

ท่ีมองเห็นไดชัดเจนดวย 
- รายละเอียดตางๆ ตามขอ 7.5.1 – 7.5.7 สามารถแสดงไดที่ภาชนะบรรจุ และหรือ

ฉลากปดภาชนะ และหรือฝาปดภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืม 

  8. จัดทําหนังสือถึงกลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง เพ่ือสงตัวอยางวิเคราะห 
  9. พิจารณาอนุมัติยกเวน/ไมยกเวนภาษีสรรพสามิต 
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 9.1) พิจารณาผลวิเคราะหตัวอยางท่ีไดรับจากกลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง โดย

ตรวจสอบวาเปนเครื่องด่ืมท่ีมีเกณฑอัตราสวนผสม (รอยละตอปริมาตรสุทธิของเครื่องด่ืม) เปนไป

ตามบัญชีทายประกาศกรมฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ

ยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก  หรือไม 
- ถามีอัตราสวนผสม ไมนอยกวาบัญชีทายประกาศ ไดรับสิทธิอนุมัติยกเวน 
- ถามีอัตราสวนผสม นอยกวาบัญชีทายประกาศ ไมไดรับสิทธิอนุมัติยกเวน 

 9.2) พิจารณาเอกสาร ถูกตองครบถวนตามขอ 7. 
  10. จัดทําหนังสือเสนอกรมฯ เพ่ืออนุมัติยกเวนภาษีสรรพสามิต/ไมยกเวนภาษี

สรรพสามิต  พรอมท้ังแจงผลการอนุมัติใหสรรพสามิตพ้ืนท่ี/ผูประกอบอุตสาหกรรมทราบตอไป 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการขออนุมัติยกเวนภาษีเครื่องดื่มนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก 
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6.  เอกสารอางอิง 
 

-  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
-  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ตอนที่ 2  “เครื่องดื่ม” 
-  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษีเคร่ืองด่ืม  

นํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551  
-  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเคร่ืองด่ืม  

นํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -   

8. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ  ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
หนังสือแจงขอรับสิทธิยกเวน 
ภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรม 

เจาพนักงานสรรพสามิต 
สวนมาตรฐานและ 
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

ตูเอกสารสวน

มาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 3 

    5 ป  เรียงตามวันที่

รายงานผลการทดสอบวิเคราะห

ตัวอยางเครื่องด่ืม 

เจาพนักงานสรรพสามิต 
สวนมาตรฐานและ 
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

ตูเอกสารสวน

มาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 3 

    5 ป  เรียงตามวันที่

อนุมัติยกเวนภาษีเคร่ืองด่ืม  เจาพนักงานสรรพสามิต 
สวนมาตรฐานและ 
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 

ตูเอกสารสวน

มาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 3 

    5 ป  เรียงตามวันที่
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