สั มมนา “ทิศทางภาษีสรรพสามิตสาหรับสิ นค้ าเครื่ องดื่ม”
บรรยายเรื่ อง

“วิธีการปฏิบัตแิ ละการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สาหรั บสินค้ าเครื่ องดื่ม”

สินค้าเครื่องดื่ม

ภายใต้พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

2

สินค้าอื่น ๆ

ภายใต้พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

4

ประเภท และ ชนิดของสินค้า “ตอนที่ 16 สินค้าอื่น”

5

อัตราภาษีสรรพสามิต
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

7

อัตราภาษีสรรพสามิตสิ นค้ าเครื่ องดื่ม
พิกดั อัตรา
ภาษี

รายการ

อัตราภาษีเริ่มจัดเก็บ 1 ต.ค. 62

อัตราภาษีที่จัดเก็บปัจจุบัน
ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

14

ลิตร

0.00

นา้ แร่ เทียม นา้ โซดาและนา้ อัดลม ทีไ่ ม่ เติมนา้ ตาลหรื อสารทีท่ าให้ หวาน
อื่น ๆ และไม่ ปรุ งกลิน่ รส
02.02 นา้ แร่ และนา้ อัดลม ทีเ่ ติมนา้ ตาลหรื อสารทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อทีป่ รุ งกลิน่
รสและเครื่ องดื่มอื่น ๆ แต่ ไม่ รวมถึงนา้ ผลไม้ หรื อนา้ พืชผักตามประเภท
ที่ 02.03
02.02(1) (1) นา้ แร่ และนา้ อัดลม ทีเ่ ติมนา้ ตาลหรื อสารทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อทีป่ รุ ง
กลิน่ รสและเครื่ องดื่มอื่น ๆ แต่ ไม่ รวมถึงนา้ ผลไม้ หรื อนา้ พืชผักตาม
ประเภทที่ 02.03 ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณนา้ ตาล ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
02.02(1)(ก) (ก) นา้ ตาลไม่ เกิน 6 กรัมต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0202010100

14

ลิตร

0.00

0202010100

14

ลิตร

0.00

0202010100

14

ลิตร

0.00

02.02(1)(ข)

(ข) นา้ ตาลเกิน 6 ไม่ เกิน 8 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0202010200

14

ลิตร

0.10

0202010200

14

ลิตร

0.10

02.02(1)(ค)

(ค) นา้ ตาลเกิน 8 ไม่ เกิน 10 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0202010300

14

ลิตร

0.30

0202010300

14

ลิตร

0.30

02.02(1)(ง)

(ง) นา้ ตาลเกิน 10 ไม่ เกิน 14 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0202010400

14

ลิตร

0.50

0202010400

14

ลิตร

1.00

02.02(1)(จ) (จ) นา้ ตาลเกิน 14 ไม่ เกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0202010500

14

ลิตร

1.00

0202010600

14

ลิตร

3.00

02.02(1)(ฉ) (ฉ) นา้ ตาลเกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร ขึน้ ไป

0202010500

14

ลิตร

1.00

0202010700

14

ลิตร

5.00

02.01

อัตราภาษีสรรพสามิตสิ นค้ าเครื่ องดื่ม
พิกดั อัตรา
ภาษี

รายการ

อัตราภาษีเริ่มจัดเก็บ 1 ต.ค. 62

อัตราภาษีที่จัดเก็บปัจจุบัน
ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

02.03

นา้ ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์ ) และนา้ พืชผักทีไ่ ม่ ได้ หมักและไม่ เติมสุ รา ไม่
ว่าจะเติมนา้ ตาลหรื อสารทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อไม่ กต็ าม
02.03(1) (1) นา้ ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์ ) และนา้ พืชผักทีไ่ ม่ ได้ หมักและไม่ เติมสุ รา
ไม่ ว่าจะเติมนา้ ตาลหรื อสารทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อไม่ กต็ าม ทั้งนี้ การ
ตรวจวัดปริมาณนา้ ตาลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
อธิบดีประกาศกาหนด
02.03(1)(ก) (ก) นา้ ตาลไม่ เกิน 6 กรัมต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203010100

10

ลิตร

0.00

0203010100

10

ลิตร

0.00

02.03(1)(ข)

(ข) นา้ ตาลเกิน 6 ไม่ เกิน 8 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203010200

10

ลิตร

0.10

0203010200

10

ลิตร

0.10

02.03(1)(ค)

(ค) นา้ ตาลเกิน 8 ไม่ เกิน 10 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203010300

10

ลิตร

0.30

0203010300

10

ลิตร

0.30

02.03(1)(ง)

(ง) นา้ ตาลเกิน 10 ไม่ เกิน 14 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203010400

10

ลิตร

0.50

0203010400

10

ลิตร

1.00

02.03(1)(จ) (จ) นา้ ตาลเกิน 14 ไม่ เกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203010500

10

ลิตร

1.00

0203010600

10

ลิตร

3.00

02.03(1)(ฉ) (ฉ) นา้ ตาลเกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร ขึน้ ไป

0203010500

10

ลิตร

1.00

0203010700

10

ลิตร

5.00

อัตราภาษีสรรพสามิตสิ นค้ าเครื่ องดื่ม
พิกดั อัตรา
ภาษี

รายการ

อัตราภาษีเริ่มจัดเก็บ 1 ต.ค. 62

อัตราภาษีที่จัดเก็บปัจจุบัน
ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

02.03

นา้ ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์ ) และนา้ พืชผักทีไ่ ม่ ได้ หมักและไม่ เติมสุ รา ไม่
ว่าจะเติมนา้ ตาลหรื อสารทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อไม่ กต็ าม
02.03(2) (2) นา้ ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์ ) และนา้ พืชผักทีไ่ ม่ ได้ หมักและไม่ เติมสุ รา
ไม่ ว่าจะเติมนา้ ตาลหรื อสารทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อไม่ กต็ าม ตามหลักเกณฑ์
วีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณ
นา้ ตาลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศ
กาหนด
02.03(2)(ก) (ก) นา้ ตาลไม่ เกิน 6 กรัมต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020100

0

ลิตร

0.00

0203020100

0

ลิตร

0.00

02.03(2)(ข)

(ข) นา้ ตาลเกิน 6 ไม่ เกิน 8 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020200

0

ลิตร

0.10

0203020200

0

ลิตร

0.10

02.03(2)(ค)

(ค) นา้ ตาลเกิน 8 ไม่ เกิน 10 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020300

0

ลิตร

0.30

0203020300

0

ลิตร

0.30

02.03(2)(ง)

(ง) นา้ ตาลเกิน 10 ไม่ เกิน 14 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020400

0

ลิตร

0.50

0203020400

0

ลิตร

1.00

02.03(2)(จ) (จ) นา้ ตาลเกิน 14 ไม่ เกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020500

0

ลิตร

1.00

0203020600

0

ลิตร

3.00

02.03(2)(ฉ) (ฉ) นา้ ตาลเกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร ขึน้ ไป

0203020500

0

ลิตร

1.00

0203020700

0

ลิตร

5.00

อัตราภาษีสรรพสามิตสิ นค้ าเครื่ องดื่ม
พิกดั อัตรา
ภาษี

รายการ

อัตราภาษีเริ่มจัดเก็บ 1 ต.ค. 62

อัตราภาษีที่จัดเก็บปัจจุบัน
ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

02.04

หัวเชื้อเข้ มข้ นเฉพาะทีใ่ ช้ กบั เครื่ องผลิตเครื่ องดื่ม พร้ อมดื่มเพื่อขายให้ กบั ผุ้
บริโภค ณ จุดขายปลีก
02.04(1) (1) หัวเชื้อเข้ มข้ นเฉพาะทีใ่ ช้ กบั เครื่ องผลิตเครื่ องดื่ม พร้ อมดื่มเพื่อขาย
ให้ กบั ผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณนา้ ตาลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
02.04(1)(ก) (ก) นา้ ตาลไม่ เกิน 6 กรัมต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020100

0

ลิตร

9.00

0203020100

0

ลิตร

9.00

02.04(1)(ข)

(ข) นา้ ตาลเกิน 6 ไม่ เกิน 8 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020200

0

ลิตร

10.00

0203020200

0

ลิตร

10.00

02.04(1)(ค)

(ค) นา้ ตาลเกิน 8 ไม่ เกิน 10 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020300

0

ลิตร

12.00

0203020300

0

ลิตร

12.00

02.04(1)(ง)

(ง) นา้ ตาลเกิน 10 ไม่ เกิน 14 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020400

0

ลิตร

13.00

0203020400

0

ลิตร

16.00

02.04(1)(จ) (จ) นา้ ตาลเกิน 14 ไม่ เกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0203020500

0

ลิตร

16.00

0203020600

0

ลิตร

30.00

02.04(1)(ฉ) (ฉ) นา้ ตาลเกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร ขึน้ ไป

0203020500

0

ลิตร

16.00

0203020700

0

ลิตร

44.00

อัตราภาษีสรรพสามิตสิ นค้ าเครื่ องดื่ม
พิกดั อัตรา
ภาษี

รายการ

อัตราภาษีเริ่มจัดเก็บ 1 ต.ค. 62

อัตราภาษีที่จัดเก็บปัจจุบัน
ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

ตามมูลค่ า
EDI

ตามปริมาณ
หน่ วย

หน่ วยละบาท

16.90

(1) ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ เป็ นเครื่ องดื่มทีม่ ีลกั ษณะผงเกล็ด หรื อเครื่ องดื่มเข้ มข้ น
ทีม่ ีส่วนผสมของนา้ ตาลและสามารถละลายนา้ ได้ แต่ ไม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ นมทีอ่ ยู่ในรู ปแบบผง ตามกฎหมายว่ าด้ วย
อาหาร
16.90(1) (1) ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ เป็ นเครื่ องดื่มทีม่ ีลกั ษณะผงเกล็ด หรื อเครื่ องดื่มเข้ มข้ น
ทีม่ ีส่วนผสมของนา้ ตาลและสามารถละลายนา้ ได้ แต่ ไม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ นมทีอ่ ยู่ในรู ปแบบผง ตามกฎหมายว่ าด้ วย
อาหาร ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณนา้ ตาลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
16.90(1) 1) (ก) นา้ ตาลไม่ เกิน 6 กรัมต่ อ 100 มิลลิลติ ร

1609010101

0

ลิตร

0.00

1609010101

0

ลิตร

0.00

16.90(1) 2)

(ข) นา้ ตาลเกิน 6 ไม่ เกิน 8 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

1609010102

0

ลิตร

0.10

1609010102

0

ลิตร

0.10

16.90(1) 3)

(ค) นา้ ตาลเกิน 8 ไม่ เกิน 10 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

1609010103

0

ลิตร

0.30

1609010103

0

ลิตร

0.30

16.90(1) 4)

(ง) นา้ ตาลเกิน 10 ไม่ เกิน 14 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

1609010104

0

ลิตร

0.50

1609010104

0

ลิตร

1.00

16.90(1) 5) (จ) นา้ ตาลเกิน 14 ไม่ เกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร

0609010105

0

ลิตร

1.00

1609010106

0

ลิตร

3.00

16.90(1) 6) (ฉ) นา้ ตาลเกิน 18 กรัม ต่ อ 100 มิลลิลติ ร ขึน้ ไป

0609010105

0

ลิตร

1.00

1609010107

0

ลิตร

5.00

วิธีการตรวจวัดปริมาณนา้ ตาลสินค้ าเครื่องดื่ม
1. วิธีการตรวจวิเคราะห์
1.1 การตรวจวัด ปริ ม าณน้าตาล ให้ ต รวจวัด จากปริ ม าณน้าตาลทั้ งหมด (Total Sugar) ที่อ ยู่ ใ นสิ น ค้ า

ธรรมชาติและนา้ ตาลที่เติมในกระบวนการผลิต

นั้ น ๆ ทั้ง น้า ตาลที่ มีอยู่ตาม

1.2 ให้ ใช้ วธิ ีการตรวจวัดตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis of AOAC International) หรื อวิธีที่เทียบเท่ าที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบนา้ ตาลทั้งหมด (Total Sugar)
1.3 กรณีให้ กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ต้ องส่ งตัวอย่ างเครื่ องดื่มให้ กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ให้ มีจานวนไม่ น้อยกว่า 3 ภาชนะบรรจุ
1.4 หน่ วยงานที่ตรวจวัดและรั บรองผลการวิเคราะห์
1.4.1 กรมสรรพสามิต
1.4.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.4.3 ส่ วนราชการหรื อสถาบันที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์ อาหารเพื่อประกอบการขอขึน้
ทะเบียนตารั บอาหารหรื ออนุญาตใช้ ฉลากอาหาร
2 กรณีท่ ยี ังอยู่ระหว่ างตรวจวิเคราะห์ ผู้ประกอบการสามารถยื่นหนังสือรับรองปริมาณนา้ ตาลของเครื่ องดื่มเพื่อการชาระภาษีสรรพสามิตได้ และ
เมื่อได้ รับผลการทดสอบแล้ วต้ องนามายื่นต่ อเจ้ าพนักงานสรรพสามิตต่ อไป
3. รายงานผลการตรวจวัดปริมาณนา้ ตาลที่หน่ วยเป็ นกรั มต่ อ 100 มิลลิลิตร
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วิธีการตรวจวัดปริมาณนา้ ตาลสินค้ าประเภท 16.90
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วิธีการคานวณภาษี
4.4.1 สินค้ าตอนที่ 2 เครื่องดื่ม

4.4.2 สินค้ าตอนที่ 16.90(1) ผลิตภัณฑ์ ฯ
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ตัวอย่ างการคานวณภาษีเครื่องดื่ม
อัตราตาม
มูลค่า

อัตราตามปริมาณความหวาน
(กรัม/100 มิลลิลิตร)
ไม่เกิน 6 กรัม

เกินกว่า 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม

14 %

เกินกว่า 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
เกินกว่า 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม

เกินกว่า 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม

เกินกว่า 18 กรัม

บาท/ลิตร

0
0.10
0.30
1.00

อัตราเดิมลิตรละ 1 บาท
คานวณภาษีตามปริมาณ
ได้ เท่ ากับ 0.32 บาท

3
5
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ตัวอย่ างการคานวณภาษีเครื่ องดื่มที่มีลักษณะเป็ นผง เกล็ด

ตัวอย่ างการคานวณภาษีเครื่ องดื่มเข้ มข้ น
การกรอกแบบแจ้ งราคาขาย
(1) รายการ “ขนาดภาชนะ” คือ ปริ มาณ
เครื่องดื่มหลังผสม
(2) รายการ “ปริ มาณนา้ ตาล” คือ ปริมาณ
นา้ ตาลเพื่อทาการตรวจวัดจากเครื่ องดื่มที่
ผสมพร้ อมดื่ มตามคาแนะน าการบริ โ ภค
แล้ ว
อัตราภาษีสรรพสามิต ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ภาษีสรรพสามิตที่คานวณได้
ภาษีสรรพสามิต่อภาชนะเท่ ากับ

=

อัตราตามปริมาณ ที่นา้ ตาล 17.30 กรั มต่ อ 100 มิลลิลิตร เท่ ากับ 3.00 บาท

=
=
=

อัตราภาษี x ขนาดภาชนะ/1000
3.00 x 3,600/1,000

10.80 บาท
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(เฉพาะภาระความรั บผิดฯ)
20

ฐานภาษีตามมูลค่ า

ฐานภาษีตามปริมาณ
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ราคาขายปลีกแนะนา หมายความว่ า
ราคาขายปลีกแนะนา

ราคาที่ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรมหรื อผู้นาเข้ า
ขายต่ อผู้บริโภคทั่วไป

ประสงค์ ให้เป็ นราคา

การแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้ า สามารถใช้ เป็ นราคาขายต่อ
ผู้บริ โภคทัว่ ไปรายสุดท้ ายในตลาดปกติ โดยสามารถเลือกวิธีกาหนดราคาขายปลีกแนะนา (สามารถ
อ้ างอิงราคาขายปลีกได้ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ระหว่าง 1. กับ 2.) ดังต่อไปดังนี ้
1. การแสดงราคาขายต่ อผู้บริโภคทั่วไป
1.1 ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price)
1.2 ราคาขายที่ปรากฏในสื่อทุกประเภทเพื่อแสดงราคาสินค้ า (โบรชัวร์ แคตตาล็อก)
1.3 ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price List)
1.4 ราคาขายที่ได้ แจ้ งไว้ กบั หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น กรมการค้ าภายใน กรมสรรพากร
2. การแสดงรายชื่อร้ านค้ าปลีก (อย่างน้ อย 5 ร้ านค้ า หรื อเท่าที่มี)
23

การแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา
1. ให้ แจ้ งราคาขายปลีกแนะนา ที่เป็ นราคาขายไม่ รวมภาระภาษีมูลค่ าเพิ่ม
2. โครงสร้ างราคาขายปลีกแนะนา ให้ แสดงรายการ
➢ ต้ นทุนการผลิต + ค่ าบริหารจัดการ +กาไรมาตรฐาน = ราคาขายปลีกแนะนา (ไม่ ร่วมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
3. อ้ างอิงแหล่ งที่มาของราคาขายปลีกแนะนา สามารถเลือกทางเลือกในการอ้ างอิงได้ ดังนี ้
3.1 การแสดงราคาขายปลีกต่ อผู้บริโภคทั่วไป ได้ แก่ Sticker Price โบรชัวร์ แคตตาล็อก Price List หรื อ
ราคาแจ้ งหน่ วยงานรั ฐ
3.2 แจ้ งรายชื่อร้ านค้ าปลีก

4. แจ้ งก่ อนนาสินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรื อคลังฯ /ก่ อนการนาเข้ าสินค้ า

24

การผ่ อนผันการแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา

ขัน้ ตอนการพิจารณาและการประกาศราคาขายปลีกแนะนา

26

ผลกระทบการปรั บอัตราภาษีสรรพสามิต
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ต่ อการแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา
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➢ ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีสรรพสามิต กาหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี
และชาระภาษี
ความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษี

1. เครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร
1.1 เครื่องดื่มอยู่ในโรงอุตสาหกรรม
- ความรับผิดเกิดขึน้ ในเวลาที่นาสินค้ าออกจากโรง
อุตสาหกรรม
เว้ นแต่ เป็ นการนาไปเก็บไว้ ใน
- คลังสินค้ าทัณฑ์บน
- คลังสินค้ าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้ วยศุลกากร
- เขตปลอดอากร
- เขตอุตสาหกรรมส่งออก
และถ้ า นาเครื่ องดื่มดังกล่าวไปใช้ ภายในโรงอุตสาหกรรมก็ให้ ถือ
ว่าเป็ นการนาสินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรม

กาหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้ อมกับชาระภาษีก่อนความรับผิด
เกิดขึน้
หมายเหตุ อาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่นาสินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้ าทัณฑ์
ฯ โดยมีหลักประกันได้
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➢ ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีสรรพสามิต กาหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี
และชาระภาษี
ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษี
1. เครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร
1.2สินค้ าอยู่ในคลังสินค้ าทัณฑ์ บน คลังสินค้ าทัณฑ์ บนตามกฎหมายศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมส่ งออก

กาหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี

- ความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษีเกิดในเวลานาสินค้ าออกจาก
สถานที่ดังกล่ าว
เว้ นแต่ นากลับคืนโรงอุตสาหกรรม หรื อ ไปเก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บน

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้ อมกับชาระภาษีก่อนความรับผิดเกิดขึน้

1.3 กรณีความรั บผิดเกิดขึน้ พร้ อมภาษีมูลค่ าเพิ่มไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อ
บางส่ วน

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้ อมชาระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่ความรั บผิดเกิดขึน้ หรื อก่ อนนาสินค้ าออก แล้ วแต่ กรณีใดเกิดขึน้
ก่ อน

คลังสินค้ าทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร เขตปลอดอากร หรื อเขตอุตสาหกรรม
ส่งออก อีกแห่งหนึง่
และถ้ า บุคคลใดนาเครื่ องดื่มดังกล่าวไปใช้ ภายในสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ วแต่
กรณี ก็ให้ ถือว่าเป็ นการนาสินค้ าออกจากสถานที่ดงั กล่าว

หมายเหตุ อาจขอชาระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นา
สินค้ าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้ าทัณฑ์ ฯ โดยมีหลักประกันได้
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ผังแสดงการยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต
กรณีความรับผิดเกิดขึน้ พร้ อม VAT

ความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษี
2. กรณีเครื่ องดื่มนาเข้ า

- ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีเกิดขึน้ ในเวลา
เดียวกับความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีศุลกากร

กาหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี
- ยื่นแบบรายการภาษีพร้ อมชาระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้ า
ตามกฎหมายว่ าด้ วยศุลกากร

เว้ นแต่ กรณีเครื่องดื่มนาเข้ ามาเพื่อนาเข้ าไปใน

คลังสินค้ าทัณฑ์บน คลังสินค้ าตามกฎหมายว่าด้ วยศุลกากร
เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ ถือว่าความรับผิด
เกิดขึ ้นในเวลานาออกจากสถานที่ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
และถ้ า ผู้นาเข้ าหรือบุคคลใดนาสินค้ าไปใช้ ภายใน
สถานที่ดงั กล่าวก็ให้ ถือว่าเป็ นการนาสินค้ าออกจากสถานที่
ดังกล่าวแล้ วแต่กรณี
หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี อันเป็ นเหตุให้ การชาระภาษีภาษีตาม 1. และ 2. ข้ างต้ น ขาดหรือเกิดไปจากที่ได้ ชาระไว้ แล้ ว ให้ ผ้ ูมีหน้ าที่
เสียภาษีชาระภาษีเพิ่มให้ ครบ หรื อขอคืนเงินภาษีท่ ีได้ ชาระไว้ เกิน
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ความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร
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ความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร
ประเภทขนส่ ง
ทางทะเล

นาเข้ าสาเร็จเมื่อ

ส่ งออกสาเร็จเมื่อ

เมื่อเรื อที่นาของเข้ ามาได้ เข้ ามาในเขตท่ าที่ เมื่อเรื อที่จะส่ งของออกนัน้ ได้ ออกจากเขตท่ า
จะขนถ่ ายของขึน้ จากเรื อหรื อท่ าที่มีช่ ือส่ ง ท้ ายสุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร
ของถึง
เมื่อยานพาหนะที่นาขอเข้ ามาได้ เข้ ามาถึง
เขตด่ านพรมแดน

เมื่อยานพาหนะที่จะส่ งของออกได้ ออกจาก
เขตด่ านพรมแดนเพื่อไปจากราชอาณาจักร

ทางอากาศ

เมื่ออากาศยานที่นาของเข้ ามาได้ ถงึ
สนามบินที่เป็ นด่ านศุลกากร

ทางไปรษณีย์

เมื่อได้ เปิ ดถุงไปรษณีย์

เมื่ออากาศยานที่ส่งของออกได้ ออกจาก
สนามบินที่เป็ นด่ านศุลกากรท้ ายสุดเพื่อไป
จากราชอาณาจักร
เมื่อปิ ดถุงไปรษณีย์และได้ ดาเนินการส่ งออก
ตามดังกล่ าวข้ างต้ น แล้ วแต่ กรณี
36

ทางบก

บัญชีหลักฐาน

การจัดทาบัญชีหลักฐาน
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การจัดทาบัญชีหลักฐาน
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

1. บัญชีประจาวันแสดงการรับและการจ่ ายวัตถุดบิ

40

ต่ อคาอธิบายแบบฯ ในหน้ าถัดไป 
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อธิบายการกรอกบัญชีประจาวันแสดงการรั บและการจ่ ายวัตถุดิบ
ประเภทวัตถุดบิ .............

ว.ด.ป.

รายการ

หลัก
จานวนรั บ
ฐานเลขที่

คง
เหลือ

จานวนจ่ าย
ผลิตสินค้ าใน
พิกัดฯ

ผลิตสินค้ า
อื่น

เสียหาย

อื่น ๆ

หมายเหตุ

รวม
จ่ าย

การจ่ าย ให้ ระบุว่านาไปใช้ ผลิตสินค้ ายี่ห้อใด

ประเภทวัตถุดบิ .. ต้องเป็ นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตทีม่ ีสาระสาคัญต่อผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้ เช่น หัวเชื้อ ภาชนะขวด
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2. บัญชีประจาวันแสดงการผลิตและการจาหน่ าย
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อธิบายการกรอกบัญชีประจาวันแสดงการผลิตและการจาหน่ าย.ที่สาคัญ
ประเภทสินค้ า.....(1).... ชนิด...(2)...
ตราหรื อเครื่ องหมาย/แบบ/รุ่ น//ดีกรี /ความหวาน...(3)... ขนาด....(4)....
 ประเภทตามพิกัดฯ ประเภท 02.01 ประเภท02.02
ประเภท 02.03 ประเภท 02.04 ประเภท 02.05
(2) ชนิด
 ชนิดย่ อยของประเภทสินค้ า เช่ น เครื่องดื่มโซดา
เครื่องดื่มนา้ แร่ เทียม เครื่ องดื่มนา้ อัดลม เครื่ องดื่มชูกาลัง
เครื่องดื่มนา้ ผลไม้ เครื่องดื่มนา้ พืชผัก
(3) ตราหรือเครื่องหมาย/แบบ/รุ่ น/ดีกรี /ความหวาน
 ชื่อเครื่องหมายการค้ าที่ใช้ เรียกของเครื่องดื่มนัน้ ๆ
และปริมาณนา้ ตาล เช่ น
ชื่อ Tikky / นา้ ส้ ม 20% / ปริมาณ 10กรั ม/100 มิลลิลิตร
(4) ขนาด
 ขนาด/ปริมาณของเครื่องดื่มในภาชนะนัน้ ๆ ระบุ
เช่ น ภาชนะกล่ องขนาด 200 มิลลิลิตร ภาชนะขวดแก้ ว 150 มิลลิลิตร
(1) ประเภทสินค้ า
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3. งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต การจาหน่ าย และยอดคงเหลือสินค้ า
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อธิบายการกรอกงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ ฯ...

ที่สาคัญ

-- งบเดือนฯ เป็ นการสรุ ปรายการต่ าง ๆ จากบัญชีแสดงรายการรั บจ่ ายวัตถุดบิ และการผลิตและจาหน่ าย
เป็ นรายเดือน มาแสดงในงบเดือน

1. งบวัตถุดบิ
 ในช่อง “ประเภทวัตถุดบิ ” ให้ระบุช่ือวัตถุดบิ ให้ตรงกับชื่อในบัญชีประจาวัน พร้ อมทัง้ ระบุ “หน่ วยนับ” ด้วย
เช่ น หัวเชือ
้ นา้ ส้ ม (ลิตร)
2. งบการผลิต
 ในช่อง “ประเภทสินค้าฯ” ให้ระบุ ชนิดเครื่องดื่ม ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ใช้เรียกของเครื่องดื่มนัน้ ๆ ปริมาณนา้ ตาล และขนาดภาชนะ
เช่ น นา
้ ผลไม้ Tikky นา้ ส้ ม 20% ภาชนะกล่ องขนาด 200 มิลลิลิตร
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ผู้นาเข้ า
 งบเดือนและบัญชีรับจ่ ายสินค้ าที่นาเข้ ามาในราชอาณาจักร

ต่ อคาอธิบายแบบฯ ในหน้ าถั49ดไป 

1. หากอธิบดีส่ ังให้ แปลบัญชี/เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีเป็ นภาษาไทย และ
แปลให้ แล้ วเสร็จและส่ งภายในกาหนดเวลาอันสมควร

ผู้ประกอบอุตฯ /ผู้นาเข้ า ต้ อง

2. ต้ องคานวณเงินสกุลต่ างประเทศให้ เป็ นเงินบาท โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในการจัดเก็บภาษีอากรศุลกากร
3. หากประสงค์ จะให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่หรื อเจ้ าพนั กงานสรรพสามิตไปปฏิบัติงานในวันหยุด /นอกเวลาราชการ/นอก
สถานที่ทาการ ต้ องเสียค่ าทาการให้ แก่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
4. ผู้ประกอบอุตฯ ต้ องอานวยความสะดวกตามสมควรแก่ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจาโรงอุตฯ เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องผู้ประกอบอุตฯ

5. หากประสงค์ จะใช้ เครื่ องบันทึกเงินออกหลักฐานรั บเงิน ต้ องขออนุ มัติต่ออธิบดีพร้ อมปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข
6. กรณีกรมฯ ติดตัง้ อุปกรณ์ ไว้ ในโรงอุตฯ ผู้ประกอบอุตฯ ต้ องดูแลรั กษาอุปกรณ์ ฯ ให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยโดยใช้ ความ
ระมัดระวังเช่ นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตนเอง หากชารุ ดเสียหายต้ องแจ้ งโดยมิชักช้ า หากไม่ ระมัดระวัง
ต้ องชดใช้ ค่าเสียหาย
7. ห้ ามเคลื่อนย้ าย เปลี่ยนแปลง หรือกระทาการใด ให้ อุปกรณ์ ฯ บุบสลาย ชารุ ด หรือใช้ การไม่ ได้
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สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีสรรพสามิต
มาตรา
102
103
104

105

รายการ

ตอนที่ 2

ตอนที่ 16.90(1)

สินค้ านาเข้ าให้ ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษีตามกฎหมาย
ศุลกากร
ยกเว้ น คืน และลดอัตรา กรณีส่งออกฯ

✓

✓

✓

✓

สินค้ านาออกจากคลังสินค้ าทัณฑ์ บนตามกฎหมาย
ศุลกากรแห่ งหนึ่งฯ ไปเข้ า อีกแห่ งหนึ่ง ให้ ยกเว้ นตาม
กฎหมายศุลกากร
ผู้ประกอบอุตฯ สิทธิขอลดหย่ อนสาหรั บสินค้ าที่กาหนด
ในกฎกระทรวงกรณีนาไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ผลิตสินค้ า
สรรพสามิต

✓

✓

✓

-
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มาตรา
106
107

110

รายการ

ตอนที่ 2

ตอนที่ 16.90(1)

ยกเว้ นภาษีให้ ผ้ ูมีหน้ าที่
(1) ใช้ เป็ นวัตถุดบิ สินค้ าสรรพสามิต
(2) ใช้ เพื่อผลิตสินค้ าอื่นเพื่อการส่ งออก
ได้ รับคืนหรื อยกเว้ น
(1) บริจาคให้ แก่ ประชาชนเป็ นสาธารณกุศลผ่ านส่ วน
ราชการฯ
(2) บริจาคเป็ นสาธารณกุศลแก่ ส่วนราชการฯ
(3) สินค้ าที่จาหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูรับเอกสิทธิ์

✓

✓

✓

-

✓
✓

✓

คืนภาษีกรณีเสียหายและเสื่อมคุณภาพจนใช้ การไม่ ได้

✓
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มาตรา

รายการ

ตอนที่ 2

ตอนที่ 16.90(1)

111

กรณีส่งกลับสินค้ านาเข้ าและได้ เสียภาษีแล้ ว ให้
คืนภาษีตามหลักกฎหมายศุลกากร
สินค้ านาเข้ าซึ่งได้ เสียภาษีแล้ ว และนาสินค้ านัน้
ไปผลิตสินค้ าเพื่อการส่ งออก ให้ คืนภาษีตาม
หลักกฎหมายศุลกากร
คืนภาษีกรณีเสียโดยไม่ มีหน้ าที่ต้องเสีย เสียเกิน
กว่ าที่ควรจะเสีย แต่ ต้องไม่ ใช่ เป็ นการเสียภาษี
ตามการประเมินของพนักงานเจ้ าหน้ าที่

✓

✓

✓

✓

✓

✓

112

113
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การส่ งสินค้ าออกนอกราชอาณาจักร

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
• มาตรา 103
• กฎกระทรวง การยกเว้ น หรื อ คื น ภาษี ส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกนอกราชอาณาจั ก รหรื อ น าเข้ า ไปใ น
เขตปลอดอากรและสิ น ค้ า ที่ ผ้ ู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ น าเข้ า มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คื น หรื อ ยกเว้ น ภาษี
พ.ศ. 2560
• ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้ นภาษีหรื อคืนภาษีสาหรั บสินค้ า
ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรื อนาเข้ าไปในเขตปลอดอากรและสินค้ าที่ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรมหรื อ
ผู้นาเข้ ามีสทิ ธิได้ รับคืนหรื อยกเว้ นภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560
• ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขว่ าด้ วยการน าสิ น ค้ าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ ใน......และการนาสินค้ าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรื อที่นาเข้ าไปในเขต
ปลอดอากรส่ ง กลั บ คื น โรงอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานที่ อ่ ื น ใดตามมาตรา 103 วรรคสอง ลงวั น ที่ 16
กันยายน 2560
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การส่ งสินค้ าออกนอกราชอาณาจักร
• บุคคลที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นหรือคืนภาษี

• สินค้ าที่ได้ รับยกเว้ นหรือคืนภาษีต้องมีลักษณะ ดังนี ้
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1. การส่ งสินค้ าออกนอกราชอาณาจักร
• บนภาชนะบรรจุสินค้ า

• การขอยกเว้ นหรือคืนภาษี ให้ ย่ นื แบบคาขอยกเว้ นหรือคืน ดังนี ้
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1. การส่ งสินค้ าออกนอกราชอาณาจักร
• สถานที่เก็บสินค้ าเพื่อรอการส่ งออกนอกราชอาณาจักร
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ขัน้ ตอนการขอใช้ สิทธิยกเว้ นภาษี
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ขัน้ ตอนการขอใช้ สิทธิยกเว้ นภาษี
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การขอยกเว้ นภาษีสินค้ าส่ งออกนอกราชอาณาจักร

สาหรับสิ นค้ าประเภท 16.90(1)
(ส่ งออกครั้งดียวหรือหลายครั้ ง ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือนนับแต่ วันทีย่ นื่ คาขอ)

การขอยกเว้ นภาษีสินค้ าส่ งออกนอกราชอาณาจักร_เก็บ ณ สถานทีเ่ ก็บฯ
สาหรับสิ นค้ าประเภท 16.90(1)
(ส่ งออกครั้งดียวหรือหลายครั้ ง ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือนนับแต่ วันทีย่ นื่ คาขอ)

การขอคืนค่ าภาษีสินค้ าส่ งออกนอกราชอาณาจักร

สาหรับสิ นค้ าประเภท 16.90(1)
(ส่ งออกครั้งดียวหรือหลายครั้ ง ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือนนับแต่ วันทีย่ นื่ คาขอ)
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63

64
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2. การคืน/ยกเว้ นกรณีการบริจาค

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. กฎกระทรวง การยกเว้ นหรื อคืนภาษีสาหรั บสิ นค้ าที่ส่งออกนอกราชอาณาจั กรหรื อ
นาเข้ าไปในเขตปลอดอากรและสิ นค้ าที่ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรมหรื อผู้นาเข้ ามีสิทธิ
ได้ รับคืนหรื อยกเว้ นภาษี พ.ศ. 2560
2. ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาประกาศก าหนดเป็ น
องค์ การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กาหนดองค์ การสาธารณกุศลตามมาตรา 107 (1) (2)
และมาตรา 108 (1) (2) แห่ งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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2. การคืน/ยกเว้ นกรณีการบริจาค

1. เป็ นสิ นค้ าที่กาหนดในกฎกระทรวง - เครื่ องดื่ม

2. สิ นค้ าทีบ่ ริจาคแก่ ประชาชนเป็ นการสาธารณกุศล โดยผ่ านส่ วน
ราชการ หรื อองค์ การสาธารณกุศล
3. สิ นค้ าที่บริจาคเป็ นการสาธารณประโยชน์ ให้ แก่ส่วนราชการ หรื อโดย
ผ่ านองค์ การสาธารณกุศล
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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. กฎกระทรวงกาหนดสิ นค้ าทีผ่ ู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่ อนภาษีสินค้ า พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงการยกเว้ นภาษีสาหรั บสิ นค้ าที่นาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบหรื อส่ วนประกอบในการผลิต
สิ นค้ า พ.ศ. 2560
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขว่ าด้ วยการลดหย่ อนและการคื น
ภาษีสาหรับสิ นค้ าทีผ่ ลิตขึน้ จากสิ นค้ าทีไ่ ด้ เสี ยภาษีสรรพสามิตไว้ แล้ว พ.ศ. 2560
4. ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง การยกเว้ น ภาษี ส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ น าไปใช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ส่ วนประกอบในการผลิตสิ นค้ า พ.ศ. 2560
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ผู้ได้ รับสิทธิ - ผู้ประกอบอุตฯ และ ผู้นาเข้ า

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. กฎกระทรวงกาหนดสิ นค้ าที่มีสิทธิคืนภาษีและการพิสูจน์ ลักษณะความเสี ยหาย
หรื อเสื่ อมคุณภาพของสิ นค้ าจนใช้ การไม่ ได้ พ.ศ. 2560
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้
เสี ยไว้ แล้ วสาหรั บสิ นค้ าที่พิสูจน์ ได้ ว่าเสี ยภาษีหรื อเสื่ อมคุณภาพจนใช้ การไม่ ได้
พ.ศ. 2560
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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสี ยภาษี ในอัตรา
ตามมูลค่ าร้ อยละศู นย์ สาหรั บเครื่ องดื่มประเภทน้าผลไม้ และน้าพืชผัก ลงวันที่ 9
มกราคม 2562
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสี ยภาษี ในอัตรา
ตามมูลค่ าร้ อยละศู นย์ สาหรั บเครื่ องดื่มประเภทน้าผลไม้ และน้าพืชผัก (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562
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อัตราภาษีสรรพสามิตสาหรับนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ที่มีสัดส่ วนวัตถุดบิ เป็ นไปตามที่กรมฯ กาหนด

1. ให้ สิทธิ “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”และ “ผู้นาเข้ า”
2. ให้ ได้ รับสิทธิเสียภาษีตามมูลค่ าในอัตราร้ อยละศูนย์ (0) (เฉพาะ
อัตราตามมูลค่ า)
3. บัญชีวัตถุดบิ (จานวน 125 รายการ โดย “ตัดชาและกาแฟออก”)
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อัตราภาษีสรรพสามิตสาหรั บนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ที่มีสัดส่ วนวัตถุดบิ เป็ นไปตามที่กรมฯ กาหนด

“เครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก” หมายความว่ า เครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และ
นา้ พืชผักที่ท้าจากผลไม้ หรื อพืชผัก ซึ่งไม่ มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ ใช่ เครื่ องดื่มที่มี
ส่ วนผสมของคาเฟอีนเกิน ๕ มิลลิกรัมต่ อเครื่องดื่มปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตร
กรณีเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักหลายชนิด ทัง้ ชนิดที่มีรายชื่อและ
ไม่ มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอัตราส่ วนผสมของเครื่องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักท้ ายประกาศนี ้
การพิจารณาอัตราส่ วนผสมให้ พิจารณาเฉพาะนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักชนิดที่มีรายชื่ อประเภท
เครื่ องดื่มตามที่กาหนดในบัญชี อัตราส่ วนผสมของเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ แ ละนา้ พืชผั ก
ท้ ายประกาศนี ้
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การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น

ประกาศฉบับปั จจุบนั

1. นิยาม ของเครื่ องดื่มน ้าผลไม้ และน ้า หมายความว่า เครื่ องดื่มประเภทน ้าผลไม้ และน ้าพืชผักที่ทา
จากผลไม้ หรื อพืชผัก ซึง่ ไม่มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทั ้งนี ้
พืชผักที่จะได้ รับสิทธิ
ต้ องไม่ใช้ เครื่ องดื่มที่มีสว่ นผสมของคาเฟอีนเกิน 5 มิลลิกรัม
ต่อเครื่ องดื่มปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตร

ประกาศฉบับใหม่
หมายความว่า เครื่ องดื่มประเภทน ้าผลไม้ และน ้าพืชผักที่ทา
จากผลไม้ หรื อพืชผัก ซึง่ ไม่มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทั ้งนี ้
ต้ องไม่ใช้ เครื่ องดื่มที่มีสว่ นผสมของคาเฟอีนเกิน 5 มิลลิกรัม
ต่อเครื่ องดื่มปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตร

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น

2. คุณสมบัติ ของ
เครื่ องดื่มที่ได้ รับสิทธิ

ประกาศฉบับปั จจุบนั

ประกาศฉบับใหม่
2.1 เป็ นเครื่ องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่ องดื่มและอัตราส่วนผสมตามที่กาหนดในบัญชีอตั ราส่วนผสมของ
เครื่ องดื่มประเภทน ้าผลไม้ และน ้าพืชผักท้ ายประกาศนี ้ ในกรณีเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของน ้าผลไม้ และน ้าพืชผัก
หลายชนิด ทังนิ
้ ดที่มีรายชื่อและไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอตั ราส่วนผสมของเครื่ องดื่มประเภทน ้าผลไม้ และน ้าพืชผัก
ท้ ายประกาศนี ้ การพิจารณาอัตราส่วนผสมให้ พจิ ารณาเฉพาะน ้าผลไม้ และน ้าพืชผักชนิดที่มีรายชื่อประเภท
เครื่ องดื่มตามที่กาหนดในบัญชีอตั ราส่วนผสมของเครื่ องดื่มประเภทน ้าผลไม้ และน ้าพืชผักท้ ายประกาศนี ้
2.2 ส่วนผสมอื่นในเครื่ องดื่มตาม 2.1ให้ มีได้ เฉพาะรายการดังต่อไปนี ้
(๑)น ้า
(๒)น ้าตาลหรื อสารที่ทาให้ หวานอื่น ๆ
(๓)เกลือ
(๔)สารอาหารและสารอื่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้ และพืชผักที่ใช้ ทาเครื่ องดื่มชนิดนันหรื
้ อสาร
สังเคราะห์เลียนแบบสารอาหารและสารอื่นดังกล่าว
(๕)นมผงหรื อน ้านมตาม(ง)ใน(๑)ของตอนที่ ๒ เครื่ องดื่มในบัญชีพกิ ดั อัตราภาษี สรรพสามิตท้ าย
พระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตพ.ศ.2560แต่ไม่รวมถึงนมเปรี ย้ วและนมปรุงแต่งโดยการเติมนมผงหรื อน ้านม
ดังกล่าวจะต้ องเติมในปริมาณที่น้อยกว่าอัตราส่วนผสมของน ้าผลไม้ และน ้าพืชผัก
(๖)วัตถุเจือปนอาหารตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรื อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ประกาศ
กาหนดหรื ออนุญาตไว้
(๗)สารที่เติมเพื่อป้องกันการจับเป็ นก้ อนแต่มิใช่วตั ถุเจือปนอาหารตาม (๖) ในปริมาณที่น้อยกว่าอัตรา
ส่วนผสมของน ้าผลไม้ และน ้าพืชผัก
2.3 เป็ นเครื่ องดื่มที่มีลกั ษณะทางกายภาพ ทังสี
้ กลิ่น และรส ตรงตามชนิดของผลไม้ และพืชผักที่ใช้ ท้า
เครื่ องดื่มและส่วนผสมอื่นที่เติมในเครื่ องดื่มตาม 2.2 รวมถึงต้ องมีชนิดของสารอาหารและสารอื่นไม่เกินกว่าชนิด
ของสารอาหารและสารอื่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้ และพืชผักที่ใช้ ท้าเครื่ องดื่ม ชนิดนัน้ และไม่เกินกว่าชนิด
ของสารอาหารและสารอื่นที่มีอยู่ในส่วนผสมอื่นที่เติมในเครื่ องดื่มตาม 2.2

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น
ประกาศฉบับปั จจุบัน
ประกาศฉบับใหม่
3. หน้ าที่ท่ ีต้องปฏิบัติ 1. จดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 32 1. มีหน้ าที่ต้องปฏิบัตติ ามบทบัญญัติ
2. ส่ งตัวอย่ างเครื่ องดื่มไม่ น้อยกว่ า 1
ในพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
ลิตร พร้ อมแสดงสูตรส่ วนผสมให้ กรม พ.ศ. 2560
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา 2. ส่ งตัวอย่ างเครื่ องดื่มไม่ น้อยกว่ า 1 ลิตร
3. ส่ งวัตถุดบิ กรณีเจ้ าพนักงานร้ องขอ
พร้ อมแสดงสูตรส่ วนผสมให้ กรม
4. ทาบัญชีประจาวันและงบเดือน
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
5. แจ้ งวันเวลาทาการ
3. ส่ งวัตถุดบิ กรณีเจ้ าพนักงานร้ องขอ
6. แจ้ งราคาขายปลีกแนะนา

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น

ประกาศฉบับปั จจุบัน

4. การแสดงรายละเอียด 1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม / ผู้นาเข้ า
2. สถานที่ตัง้ โรงอุต / สถานประกอบการ
บนภาชนะ/ฉลาก
นาเข้ า
3. ชื่อเครื่องดื่ม
4. เครื่องหมายการค้ า
5. ส่ วนผสมหลักของเครื่องดื่ม
6. ปริมาตรสุทธิ
7. วันเดือนปี ที่ผลิต และที่หมดอายุหรือที่
ควรบริโภคก่ อน
กรณีส่งออกให้ แสดงชื่อและสถาน
ประกอบการของผู้จัดจาหน่ ายในต่ างประเทศ
แทน ข้ อ 1 ข้ อ 2 ก็ได้

ประกาศฉบับใหม่
1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม / ผู้นาเข้ า
2. สถานที่ตัง้ โรงอุตสาหกรรม / สถานประกอบการ
นาเข้ า
3. ชื่อเครื่องดื่ม
4. เครื่องหมายการค้ า
5. ส่ วนผสมหลักของเครื่องดื่ม
6. ปริมาตรสุทธิ
7. วันเดือนปี ที่ผลิตและที่หมดอายุ หรือที่ควร
บริโภคก่ อน

8.เลขสารบบอาหาร
กรณีส่งออกให้ แสดงชื่อและสถานประกอบการของ
ผู้จัดจาหน่ ายในต่ างประเทศแทน ข้ อ 1 ข้ อ 2 ก็ได้
และจะไม่ แสดงเลขสารบบอาหารก็ได้

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น

ประกาศฉบับปั จจุบนั

ประกาศฉบับใหม่

5. สถานที่ย่ นื คาขอ

โรงอุตสาหกรรม → สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ท่ ี
โรงอุตสาหกรรมตัง้ อยู่
นาเข้ า
→ สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ท่ ี
จดทะเบียนสรรพสามิตไว้

คงเดิม

6. การยื่นขอใช้ สิทธิ

โรงอุตสาหกรรม → ยื่นคาขอก่ อนการผลิตในครั ง้
แรก
นาเข้ า
→ ยื่นคาขอก่ อนการนาเข้ าใน
ครัง้ แรก

คงเดิม

กรณี เ ปลี่ ยนแปลปริ ม าตรสุ ท ธิ ห รื อ ขนาด
ภาชนะบรรจุให้ แตกต่ างจากที่ได้ รับสิทธิ ผู้ได้ รับสิทธิ
ต้ องแจ้ งการเปลี่ ยนแปลนั น้ ให้ ผ้ ูอนุ มั ติทราบก่ อ น
การผลิตหรือนาเข้ าทัง้ ครัง้ จึงจะได้ รับสิทธิ

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น
7. การอนุมัติ

ประกาศฉบับปั จจุบนั

ประกาศฉบับใหม่

ให้ อธิบดีหรือผู้ซ่ งึ อธิบดีมอบหมาย
ให้ ผ้ ูอานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค
เป็ นผู้มีอานาจอนุมัติ
เป็ นผู้มีอานาจอนุมัติ
โรงอุตสาหกรรม → ให้ มีผลตัง้ แต่ วันที่ย่ นื คาขอใช้ สิทธิ
นาเข้ า

→ ให้ มีผลตัง้ แต่ วันที่อนุมัตใิ ห้ ใช้ สิทธิ

โรงอุตสาหกรรม →
นาเข้ า

→

ให้ มีผลตัง้ แต่ วันที่ย่ นื คาขอใช้ สิทธิ
ให้ มีผลตัง้ แต่ วันที่อนุมัตใิ ห้ ใช้ สทิ ธิ

กรณีย่นื คาขอก่ อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้ การอนุมัตมิ ี
ผลตามทั้งนี้ต้องไม่ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562
“ข้ อ 11 เพื่อให้ การขอรั บสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ ตาม
ประกาศนีเ้ ป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สะดวกและรวดเร็ ว ผู้ท่ ีประสงค์ จะ
ได้ รับสิทธิตามประกาศนี ส้ ามารถยื่นคาขอใช้ สิทธิเสียภาษีใ นอัตราตาม
มูลค่ าร้ อยละศูนย์ พร้ อมกับส่ งตัวอย่ างเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้
พืชผักที่จะขอใช้ สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ ในปริ มาณไม่
น้ อยกว่ า 1 ลิตร และแสดงสู ตรส่ วนผสมและกรรมวิธี ก ารผลิตให้ ก รม
สรรพสามิตพิจารณาล่ วงหน้ าได้ ”

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น
8. การตรวจสอบคุณภาพ

ประกาศฉบับปั จจุบนั
ข้ อ 8 การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องดื่ ม ประเภท
นา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักที่ได้ รับสิทธิเสียภาษี ในอัตราตาม
มู ล ค่ า ร้ อยละศู น ย์ แ ล้ ว ที่ ว างจ้ า หน่ ายในท้ อ งตลาด ให้
สรรพสามิ ต พื น้ ที่ แต่ ละพื น้ ที่ มี ห น้ าที่ เก็ บ ตั ว อย่ าง
เครื่ องดื่มที่ได้ รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละ
ศูนย์ จากท้ องตลาด อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง โดยการสุ่ ม
เก็ บ ตั ว อย่ างเครื่ องดื่ มที่ มี วั น เดื อ น ปี ที่ ผลิ ต คราว
เดี ย วกั น ตั ว อย่ า งละ 2 ชุ ด ชุ ด ละ ๑ ลิ ต ร ส่ ง ให้ ก รม
สรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด และเก็บไว้ ท่ ีสานั กงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่ไว้ เป็ นหลักฐานอีก 1 ชุด พร้ อมจัดทา
บันทึกการเก็บตัวอย่ างไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
ทัง้ นี ้ การสุ่มเก็บตัวอย่ างเครื่ องดื่มที่ได้ รับสิทธิเสีย
ภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ ให้ ดาเนินการภายใต้
หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ประกาศฉบับใหม่
ข้ อ 8 การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องดื่ ม ประเภท
นา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักที่ได้ รับสิทธิเสียภาษี ในอัตราตาม
มู ล ค่ า ร้ อยละศู น ย์ แ ล้ ว ที่ ว างจ้ า หน่ ายในท้ อ งตลาด ให้
สรรพสามิ ต พื น้ ที่ แต่ ละพื น้ ที่ มี ห น้ าที่ เก็ บ ตั ว อย่ าง
เครื่ องดื่มที่ได้ รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละ
ศูนย์ จากท้ องตลาด อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยการสุ่ ม
เก็ บ ตั ว อย่ างเครื่ องดื่ มที่ มี วั น เดื อ น ปี ที่ ผลิ ต คราว
เดี ย วกั น ตั ว อย่ า งละ 2 ชุ ด ชุ ด ละ ๑ ลิ ต ร ส่ ง ให้ ก รม
สรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด และเก็บไว้ ท่ ีสานั กงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่ไว้ เป็ นหลักฐานอีก 1 ชุด พร้ อมจัดทา
บันทึกการเก็บตัวอย่ างไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
ทัง้ นี ้ การสุ่มเก็บตัวอย่ างเครื่ องดื่มที่ได้ รับสิทธิเสีย
ภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ ให้ ดาเนินการภายใต้
หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การเสี ยภาษีในอัตราตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ สาหรับเครื่ องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก
ประเด็น
9. มาตรการบังคับ

ประกาศฉบับปั จจุบนั

ประกาศฉบับใหม่

สรุปบัญชีอตั ราส่ วนผสม

การปรับอัตราส่ วนผสม
ประเภทเครือ
่ งดม
ื่
น ้าสารอง
น ้าดอกคาฝอย
น ้าเฉาก๊วย
น ้าเมล็ดแมงล ัก
น ้าเก๊กฮวย น ้าโกโก้
น ้ากระชาย น ้าตะไคร้ น ้าปัญจข ันธ์ น ้าแปะก๊วย น ้า
้ื น ้าเห็ดหอม น ้าเห็ด หล ินจือ
เห็ดเป๋าฮอ
น ้าข้าว น ้าลูกเดอ
ื ย
น ้าถวด
่ ั า น ้าถวแดง
่ั
น ้าถวล
่ ั ิสง น ้าข้าวโพด น ้าเผือก
น ้าม ันเทศ น ้าม ันสาปะหล ัง น ้าเมล็ดบ ัว
น ้าเมล็ดทานตะว ัน
ั
น ้าดอกอ ัญชน
น ้าถวเขี
่ั
ยว
น ้าถวเหลือง
่ั
น ้างา
น ้าพลูคาว

อ ัตรา
ปัจจุบ ัน
0.2
0.3
0.2
0.5
1

อ ัตรา
ใหม่
0.3
0.3
0.4
1
1

1

2

ธัญพืช

3

3

5

5
2
3
5
10

5
10
10
10
10

การปรับอัตราส่ วนผสม
ประเภทเคร อ
ื่ งด ม
ื่
น ้ากุหลาบ
น ้าบ๋วย น ้าลูกยอ
น ้ากระเจยบ
ี๊
น ้ามะขาม น ้ามะเกยง
ี๋
น ้ามะดน
ั
น ้ามะตูม
น ้ามะนาว น ้ามะปราง น ้าระกา น ้าลูกหนามแดง น ้า
ลูกหว ้า น ้าสมอไทย น ้าเสาวรส น ้ารากบว
ั
น ้ามะยง
น ้ามะยม
น ้ากล ้วย น ้าแก ้วมงกร
ั
น ้าขนุน น ้าคอแลน น ้าแคนตา
ลูป น ้าเงาะ น ้าชมพู ่ น ้าชามะเล ียง น ้าตะคร ้อ น ้า
ตะล ิงปล ิง น ้าตาลสด น ้าแตงไทย น ้าแตงโม น ้าทบท
ั
ิม
น ้าทุเร ียน น ้าทุเร ียนเทศ น ้าฝร ง
่ั
น ้าพ ิลงกาสา
ั
น ้า
พุทรา น ้าฟักข ้าว น ้ามะกอก น ้ามะขามป
้ อม น ้ามะเข ือ
เทศ น ้ามะพร ้าว น ้ามะเฟือง น ้ามะม่วง น ้ามะม่วงห ิม
พานต ์ น ้ามะเม่า น ้ามะละกอ น ้ามงคุ
ั
ด น ้าละมุด น ้า
ลางสาด น ้าลาไย น ้าลนจ
ิ้
ี้ น ้าลูกตาล น ้าลูกหย ี น ้าสต
้
ั
รอเบอร ์ร ี่ น ้าสม
น ้าสละ น ้าสบปะรด
น ้าหม่อน น ้าแห ้ว
น ้าองุน
่
น ้าอ ้อย น ้าอ ินทผาลม
ั
น ้ากะหลา
่ ดอก น ้า
กะหลา
่ ปล ี น ้าข ิง น ้าแครอท น ้าดอกบว
ั
น ้าแตงกวา
น ้าถวแขก
่ั
น ้าฝักยาว น ้าถวพู
่ั
น ้าถวล
่ั
นเตา
ั
น ้าบวบ
น ้าใบเตยน ้าใบบวบก
ั
น ้าใบย่านาง น ้าผกกวางตุ
ั
้ง น ้า
ผกกาดขาว
ั
น ้าผกกาดหอม
ั
น ้าผกข
ั
นฉ่
ึ้
าย น ้าผกคะน
ั
้า
น ้าผกต
ั
งโอ๋
ั
น ้าผกต
ั
าล ึง น ้าผกบุ
ั
้งจ ีน น ้าผกปวยเล
ั
้ง
น ้าฟักเข ียว น ้าฟักทอง น ้าว่านหางจระเข ้ น ้าสายบว
ั
น ้าหน่อไม ้ฝร ง
่ั

อตรา
ั
ปัจจุบน
ั
2
3

อตรา
ั
ใหม่
20
20

5

20

10

20

การปรับอัตราส่ วนผสม
ประเภทเครื่ องดื่ม

อัตรา

อัตรา

ปั จจุบัน

ใหม่

นา้ ส้ มโอ นา้ ลองกอง

20

นา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักผสม

(1) ที่กาหนดไว้ สาหรั บนา้ ผลไม้ หรื อนา้ พืชผักชนิดนัน้
(2) ร้ อยละ 20

นา้ ผลไม้ ผสม

(1) ที่กาหนดไว้ สาหรั บนา้ ผลไม้ ชนิดนัน้
(2) ร้ อยละ 20

นา้ พืชผักผสม

10

(1) ที่กาหนดไว้ สาหรั บนา้ พืชผักชนิดนัน้
(2) ร้ อยละ 20

แนวปฏิบตั ิ

• สิทธิอัตราศูนย์ เดิม จะสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
• การขออนุ มัติใช้ สิทธิให้ ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับใหม่ และให้ มี ผลได้ รับสิทธิอัตราศูนย์
ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป โดยการขอใช้ สิทธิต้องกระทาเป็ นการล่ วงหน้ า (ก่ อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
• สาหรั บรายใหม่ ที่ย่ นื หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้ มีผล
➢ผลิต ตัง้ แต่ วันยื่นคาขอใช้ สิทธิ
➢นาเข้ า วันที่อนุมัตใิ ห้ ใช้ สิทธิ

แนวปฏิบัตใิ นการแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา
สินค้ าเครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ เป็ นเครื่ องดื่ม
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
อัตราภาษีตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์
(นา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก)

ปรั บเพิ่มอัตราภาษีนา้ ตาล
กระทบกับโครงสร้ างราคา
เป็ นผลให้ ต้องปรับขึน้
“ราคาขายปลีกแนะนา”
แจ้ งเปลี่ยนแปลงราคาฯ
กาหนดเงื่อนไขเริ่มใช้ วันที่ 1 ต.ค. 62

กรณีไม่ แจ้ ง
เปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกฯ
(ต่ อหน้ าถัดไป)

แนวปฏิบัตใิ นการแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา
1. อัตราภาษีนา้ ตาล
ระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต

ปรั บเปลี่ยนอัตราภาษีสรรพสามิต
ให้ ระบบงาน (อัตโนมัต)ิ

ผลกระทบ
ทาให้ Product Code
(28 หลักของรายการสินค้ า)
เปลี่ยนไป

ผู้เสียภาษี สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
1. ขอให้ สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่พมิ พ์ แบบแจ้ งราคา
ขายปลีกแนะนาฉบับใหม่ ให้
2. กรณีย่ นื ผ่ านเน็ตสามารถพิมพ์ ผ่านระบบงานได้ เลย

เฉพาะนา้ ตาลเกินกว่ า 14
กรั ม/ 100 Ml.
ภาระภาษีตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม
2562
ต้ องใช้ Product Code ตัวใหม่

แนวปฏิบัตใิ นการแจ้ งราคาขายปลีกแนะนา
2. อัตราภาษีตามมูลค่ าร้ อยละศูนย์ (นา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก)
หยุดการใช้ รายการเครื่องดื่ม

ระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต

เดิม
ประเภท 02.03 (2)

ประเภท 02.03 (2) ทัง้ หมด
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ใหม่

ประเภท 02.03 (1)
ประเภท 02.03 (2)

เหตุผล
เนื่องจากโครงสร้ างราคาขายของสินค้ าเปลี่ยนไป ดังนี ้
1. ไม่ ได้ สิทธิ ทาให้ ต้องเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ า
2. ได้ สิทธิ ส่ วนประกอบ (ต้ นทุนสินค้ า) เพิ่มขึน้
ทาให้ สินค้ าเครื่ องดื่มนัน้ ๆ ไม่ อาจใช้ ราคาขายปลีกแนะนาเดิมได้

ผลกระทบ
ไม่ สามารถยื่นชาระภาษี
สาหรั บสินค้ าที่มีภาระภาษี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เป็ นต้ นไป

ผู้เสียภาษี แจ้ งเปลี่ยนแปลง
ราคาเครื่ องดื่มประเภท
02.03(1) หรื อ 02.03(2) ใหม่

สินค้ าที่ผลิตขึน้ ในราชอาณาจักร
เกิดขึน้ ในเวลาที่นาสินค้ าออก
จากโรงอุตฯ เว้นแต่นำไปเก็บไว้ที่

• ก่ อนนาออกจากโรงอุตฯ
• ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการวาง
หลักประกัน
• ภายใน 10 วันนับแต่ วันที่นาออกจากโรงอุตฯ (นา้ มันฯ)

(2) เก็บอยู่ในคลังสินค้ าทัณฑ์ บน
คลังสินค้ าทัณฑ์ บนตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยศุลกากร เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี

เกิดขึน้ ในเวลาที่นาสินค้ าออกจาก
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน คลังสินค้ าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่ าด้ วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตประกอบการ
เสรี เว้นแต่นำกลับคืนโรงอุตฯ หรื อ
คลังฯ อืน่

• ก่ อนนาออกจากคลังฯ
• ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการวาง
หลักประกัน
• ภายใน 10 วันนับแต่ วันที่นาออกจากคลังฯ (นา้ มันฯ)

(3)กรณีนาสินค้ าไปใช้ ภายใน
(1) หรือ (2)

ให้ ถือว่ าความรับผิดเกิดขึน้ ใน
เวลาที่นาสินค้ าออกจาก (1) หรื อ
(2) แล้ วแต่ กรณี

เช่ นเดียวกับ (1) หรือ (2) แล้ วแต่ กรณี

(4) ความรับผิดเกิดขึน้ พร้ อม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม

เกิดขึน้ พร้ อมกับความรับผิดในการ ชาระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่รับ
เสียภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ความผิดเกิด หรือ ก่ อนการนาสินค้ าออกจากโรงอุตฯ
หรือคลังฯ แล้ วแต่ กรณีใดจะเกิดขึน้ ก่ อน

(1) นาออกจากโรงอุตสาหกรรม

คลังฯ

สินค้ าที่นาเข้ ามาในราชอาณาจักร
(1) นาเข้ ามาในราชอาณาจักร

เกิดขึน้ ในเวลาเดียวกับความรั บผิด
ในอันจะต้ องเสียอากรศุลกากร
ตามกฎหมายศุลกากร เว้ นแต่
นาเข้ าไปในคลังสินค้ าทัณฑ์ บน
ตามกฎหมายศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี

(2) เก็บอยู่ในคลังสินค้ าทัณฑ์ บน
ตามกฎหมายว่ าด้ วยศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี

เกิดขึน้ ในเวลาที่นาสินค้ าออกจาก
คลังสินค้ าทัณฑ์ บนตามกฎหมายว่ า
ด้ วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี

(3)กรณีนาสินค้ าไปใช้ ภายใน
สถานที่ตาม (2)

ให้ ถือว่ าความรับผิดเกิดขึน้ ใน
เวลาที่นาสินค้ าออกจากสถานที่
ตาม (2)

พร้ อมกับชาระภาษีในเวลาที่ออกใบ
ขนสินค้ าให้ ตามกฎหมายศุลกากร

มาตรา 54 วรรคท้ าย
แห่ งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2530
กรณีท่ มี ีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเป็ นเหตุให้ การชาระภาษีท่ ีกรณีผลิตใน
ประเทศและนาเข้ ามาในราชอาณาจักร ขาด หรือ เกินไปจากที่ได้ ชาระไว้
ให้ ชาระภาษีท่ เี พิ่มให้ ครบถ้ วนตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนัน้ หรือ ขอคืนเงิน
ภาษีท่ ชี าระไว้ เกิน

ภายใน 30 วันนับแต่ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีดังกล่ าว

