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ประเภท และ ชนิดของสินค้า “ตอนที่ 16 สินค้าอื่น”
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อัตราภาษีสรรพสามิต 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
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อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
พกิดัอตัรา

ภาษี
รายการ อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็ปัจจุบัน อตัราภาษเีร่ิมจดัเกบ็ 1 ต.ค. 62

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท หน่วย หน่วยละบาท

02.01 น า้แร่เทยีม น า้โซดาและน า้อดัลม ทีไ่ม่เติมน า้ตาลหรือสารทีท่ าให้หวาน
อ่ืน ๆ และไม่ปรุงกลิน่รส

0202010100 14 ลติร 0.00 14 ลติร 0.00

02.02 น า้แร่ และน า้อดัลม ทีเ่ติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือทีป่รุงกลิน่
รสและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงน า้ผลไม้หรือน า้พืชผกัตามประเภท
ที ่02.03

02.02(1) (1) น า้แร่ และน า้อดัลม ทีเ่ติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือทีป่รุง
กลิน่รสและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงน า้ผลไม้หรือน า้พืชผกัตาม
ประเภทที ่02.03 ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณน า้ตาล ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด

02.02(1)(ก) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 0202010100 14 ลติร 0.00 0202010100 14 ลติร 0.00

02.02(1)(ข) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0202010200 14 ลติร 0.10 0202010200 14 ลติร 0.10

02.02(1)(ค) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0202010300 14 ลติร 0.30 0202010300 14 ลติร 0.30

02.02(1)(ง) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0202010400 14 ลติร 0.50 0202010400 14 ลติร 1.00
02.02(1)(จ) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0202010500 14 ลติร 1.00 0202010600 14 ลติร 3.00

02.02(1)(ฉ) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 0202010500 14 ลติร 1.00 0202010700 14 ลติร 5.00



อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
พกิดัอตัรา

ภาษี
รายการ อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็ปัจจุบัน อตัราภาษเีร่ิมจดัเกบ็ 1 ต.ค. 62

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท หน่วย หน่วยละบาท

02.03 น า้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พืชผกัทีไ่ม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่
ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่กต็าม

02.03(1) (1) น า้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พืชผกัทีไ่ม่ได้หมักและไม่เติมสุรา 
ไม่ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่กต็าม ทั้งนี ้การ
ตรวจวดัปริมาณน า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด

02.03(1)(ก) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 0203010100 10 ลติร 0.00 0203010100 10 ลติร 0.00

02.03(1)(ข) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203010200 10 ลติร 0.10 0203010200 10 ลติร 0.10

02.03(1)(ค) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203010300 10 ลติร 0.30 0203010300 10 ลติร 0.30

02.03(1)(ง) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203010400 10 ลติร 0.50 0203010400 10 ลติร 1.00
02.03(1)(จ) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203010500 10 ลติร 1.00 0203010600 10 ลติร 3.00

02.03(1)(ฉ) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 0203010500 10 ลติร 1.00 0203010700 10 ลติร 5.00



อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
พกิดัอตัรา

ภาษี
รายการ อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็ปัจจุบัน อตัราภาษเีร่ิมจดัเกบ็ 1 ต.ค. 62

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท หน่วย หน่วยละบาท

02.03 น า้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พืชผกัทีไ่ม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่
ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่กต็าม

02.03(2) (2) น า้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พืชผกัทีไ่ม่ได้หมักและไม่เติมสุรา 
ไม่ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่กต็าม ตามหลกัเกณฑ์ 
วกีาร และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณ
น า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีประกาศ
ก าหนด 

02.03(2)(ก) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 0203020100 0 ลติร 0.00 0203020100 0 ลติร 0.00

02.03(2)(ข) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020200 0 ลติร 0.10 0203020200 0 ลติร 0.10

02.03(2)(ค) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020300 0 ลติร 0.30 0203020300 0 ลติร 0.30

02.03(2)(ง) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020400 0 ลติร 0.50 0203020400 0 ลติร 1.00
02.03(2)(จ) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020500 0 ลติร 1.00 0203020600 0 ลติร 3.00

02.03(2)(ฉ) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 0203020500 0 ลติร 1.00 0203020700 0 ลติร 5.00



อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
พกิดัอตัรา

ภาษี
รายการ อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็ปัจจุบัน อตัราภาษเีร่ิมจดัเกบ็ 1 ต.ค. 62

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท หน่วย หน่วยละบาท

02.04 หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืม พร้อมด่ืมเพ่ือขายให้กบัผุ้
บริโภค ณ จุดขายปลกี

02.04(1) (1) หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืม พร้อมด่ืมเพ่ือขาย
ให้กบัผู้บริโภค ณ จุดขายปลกี 
ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณน า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด

02.04(1)(ก) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 0203020100 0 ลติร 9.00 0203020100 0 ลติร 9.00

02.04(1)(ข) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020200 0 ลติร 10.00 0203020200 0 ลติร 10.00

02.04(1)(ค) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020300 0 ลติร 12.00 0203020300 0 ลติร 12.00

02.04(1)(ง) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020400 0 ลติร 13.00 0203020400 0 ลติร 16.00
02.04(1)(จ) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0203020500 0 ลติร 16.00 0203020600 0 ลติร 30.00

02.04(1)(ฉ) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 0203020500 0 ลติร 16.00 0203020700 0 ลติร 44.00



อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
พกิดัอตัรา

ภาษี
รายการ อตัราภาษีท่ีจัดเกบ็ปัจจุบัน อตัราภาษเีร่ิมจดัเกบ็ 1 ต.ค. 62

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

EDI
ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท หน่วย หน่วยละบาท

16.90 (1) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ีลกัษณะผงเกลด็ หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้น 
ทีม่ีส่วนผสมของน า้ตาลและสามารถละลายน า้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลติภัณฑ์
เสริมอาหารและผลติภัณฑ์นมทีอ่ยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร

16.90(1) (1) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ีลกัษณะผงเกลด็ หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้น 
ทีม่ีส่วนผสมของน า้ตาลและสามารถละลายน า้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลติภัณฑ์
เสริมอาหารและผลติภัณฑ์นมทีอ่ยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณน า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ 
และเง่ือนไขทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด

16.90(1) 1) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 1609010101 0 ลติร 0.00 1609010101 0 ลติร 0.00

16.90(1) 2) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1609010102 0 ลติร 0.10 1609010102 0 ลติร 0.10

16.90(1) 3) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1609010103 0 ลติร 0.30 1609010103 0 ลติร 0.30

16.90(1) 4) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1609010104 0 ลติร 0.50 1609010104 0 ลติร 1.00
16.90(1) 5) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0609010105 0 ลติร 1.00 1609010106 0 ลติร 3.00

16.90(1) 6) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 0609010105 0 ลติร 1.00 1609010107 0 ลติร 5.00



วธีิการตรวจวัดปริมาณน า้ตาลสินค้าเคร่ืองดื่ม

1. วธีิการตรวจวเิคราะห์
1.1 การตรวจวัดปริมาณน ้าตาล ให้ตรวจวัดจากปริมาณน ้าตาลทั้งหมด (Total Sugar) ที่อยู่ในสินค้า          น้ัน ๆ   ทั้งน ้าตาลที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติและน า้ตาลที่เติมในกระบวนการผลติ 
1.2 ให้ใช้วธีิการตรวจวดัตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis of AOAC International) หรือวธีิที่เทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบน า้ตาลทั้งหมด (Total Sugar)  

1.3 กรณใีห้กรมสรรพสามิตตรวจวเิคราะห์ ต้องส่งตวัอย่างเคร่ืองด่ืมให้กรมสรรพสามิตตรวจวเิคราะห์ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาชนะบรรจุ
1.4 หน่วยงานที่ตรวจวัดและรับรองผลการวเิคราะห์

1.4.1 กรมสรรพสามิต
1.4.2 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.4.3 ส่วนราชการหรือสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจวเิคราะห์อาหารเพื่อประกอบการขอขึน้

ทะเบียนต ารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
2 กรณีที่ยังอยู่ระหว่างตรวจวเิคราะห์  ผู้ประกอบการสามารถยื่นหนังสือรับรองปริมาณน า้ตาลของเคร่ืองด่ืมเพื่อการช าระภาษีสรรพสามิตได้ และ

เม่ือได้รับผลการทดสอบแล้วต้องน ามายื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต่อไป
3. รายงานผลการตรวจวัดปริมาณน า้ตาลที่หน่วยเป็นกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
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วธีิการตรวจวัดปริมาณน า้ตาลสินค้าประเภท 16.90
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วิธีการค านวณภาษี

4.4.1 สินค้าตอนที่ 2 เคร่ืองดื่ม

4.4.2 สินค้าตอนที่ 16.90(1) ผลิตภณัฑ์ฯ

15



อตัราตาม
มูลค่า

อตัราตามปริมาณความหวาน 
(กรมั/100 มิลลิลิตร)

บาท/ลิตร

14 %

ไม่เกิน 6 กรมั 0
เกินกว่า 6 กรมั แต่ไม่เกิน 8 กรมั 0.10
เกินกว่า 8 กรมั แต่ไม่เกิน 10 กรมั 0.30
เกินกว่า 10 กรมั แต่ไม่เกิน 14 กรมั 1.00
เกินกว่า 14 กรมั แต่ไม่เกิน 18 กรมั 3
เกินกว่า 18 กรมั 5

ตัวอย่างการค านวณภาษีเคร่ืองดื่ม

16

อัตราเดมิลิตรละ 1 บาท 
ค านวณภาษีตามปริมาณ
ได้เท่ากับ  0.32 บาท



ตัวอย่างการค านวณภาษีเคร่ืองดื่มที่มีลักษณะเป็นผง เกล็ด



ตัวอย่างการค านวณภาษีเคร่ืองดื่มเข้มข้น
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การกรอกแบบแจ้งราคาขาย
(1) รายการ “ขนาดภาชนะ” คือ ปริมาณ
เคร่ืองดื่มหลังผสม

(2) รายการ “ปริมาณน า้ตาล” คือ ปริมาณ
น า้ตาลเพื่อท าการตรวจวัดจากเคร่ืองดื่มที่
ผสมพร้อมดื่มตามค าแนะน าการบริโภค
แล้ว

อัตราภาษีสรรพสามิต ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  = อัตราตามปริมาณ ที่น า้ตาล 17.30 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  เท่ากับ 3.00 บาท 

ภาษีสรรพสามิตที่ค านวณได้ = อัตราภาษี  x ขนาดภาชนะ/1000
= 3.00 x 3,600/1,000

ภาษีสรรพสามิต่อภาชนะเท่ากับ = 10.80 บาท
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(เฉพาะภาระความรับผิดฯ)



แบบภส.02-01 (ใหม่).pdf
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ฐานภาษีตามมูลค่า ฐานภาษีตามปริมาณ



การแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ น าเข้า สามารถใช้เป็นราคาขายต่อ
ผู้บริโภคทัว่ไปรายสดุท้ายในตลาดปกติ โดยสามารถเลือกวิธีก าหนดราคาขายปลีกแนะน า  (สามารถ
อ้างอิงราคาขายปลีกได้ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ระหว่าง 1. กบั 2.) ดงัตอ่ไปดงันี ้
1. การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป  
1.1 ราคาขายท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ(Sticker Price)
1.2 ราคาขายท่ีปรากฏในสื่อทกุประเภทเพ่ือแสดงราคาสินค้า (โบรชวัร์ แคตตาลอ็ก) 
1.3 ราคาขายท่ีปรากฏในรายการราคา (Price List) 
1.4 ราคาขายท่ีได้แจ้งไว้กบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  เช่น กรมการค้าภายใน กรมสรรพากร

2. การแสดงรายช่ือร้านค้าปลีก (อย่างน้อย 5 ร้านค้า หรือเท่าท่ีมี) 

ราคาขายปลีกแนะน า หมายความว่า

ราคาขายปลีกแนะน า ราคาที่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ประสงค์ให้เป็นราคา
ขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
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แบบภส.02-01 (ใหม่).pdf


การแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

1. ให้แจ้งราคาขายปลีกแนะน า ที่เป็นราคาขายไม่รวมภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า ให้แสดงรายการ 
➢ ต้นทุนการผลิต + ค่าบริหารจดัการ +ก าไรมาตรฐาน = ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. อ้างองิแหล่งที่มาของราคาขายปลีกแนะน า  สามารถเลือกทางเลือกในการอ้างองิได้ดังนี ้
3.1 การแสดงราคาขายปลีกต่อผู้บริโภคทั่วไป ได้แก่ Sticker Price โบรชัวร์ แคตตาล็อก Price List หรือ 

ราคาแจ้งหน่วยงานรัฐ
3.2 แจ้งรายช่ือร้านค้าปลีก 

4. แจ้งก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังฯ /ก่อนการน าเข้าสินค้า 
24



การผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า



ขัน้ตอนการพจิารณาและการประกาศราคาขายปลีกแนะน า

26



ผลกระทบการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ต่อการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
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➢ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี              
และช าระภาษี

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี

1. เคร่ืองดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร
1.1 เคร่ืองดื่มอยู่ในโรงอุตสาหกรรม

- ความรับผิดเกดิขึน้ในเวลาที่น าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม
เว้นแต่ เป็นการน าไปเก็บไว้ใน
- คลงัสินค้าทณัฑ์บน
- คลงัสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายวา่ด้วยศลุกากร
- เขตปลอดอากร
- เขตอตุสาหกรรมส่งออก
และถ้า  น าเคร่ืองดื่มดงักลา่วไปใช้ภายในโรงอตุสาหกรรมก็ให้ถือ
ว่าเป็นการน าสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรม

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีก่อนความรับผิด
เกดิขึน้

หมายเหตุ   อาจขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑ์
ฯ โดยมีหลักประกันได้ 

31



ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี
1. เคร่ืองดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร
1.2สินค้าอยู่ในคลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร 

เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดในเวลาน าสินค้าออกจาก

สถานที่ดังกล่าว
เว้นแต่  น ากลบัคืนโรงอตุสาหกรรม หรือ ไปเก็บไว้ในคลงัสินค้าทณัฑ์บน 
คลงัสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศลุกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอตุสาหกรรม
สง่ออก อีกแห่งหนึง่  
และถ้า  บคุคลใดน าเคร่ืองดื่มดงักลา่วไปใช้ภายในสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นแล้วแต่
กรณี ก็ให้ถือวา่เป็นการน าสินค้าออกจากสถานที่ดงักลา่ว 

1.3 กรณีความรับผิดเกิดขึน้พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีก่อนความรับผิดเกิดขึน้

หมายเหตุ   อาจขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑ์ฯ โดยมีหลักประกันได้ 

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่ความรับผิดเกิดขึน้ หรือก่อนน าสินค้าออก แล้วแต่กรณีใดเกิดขึน้
ก่อน
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➢ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี              
และช าระภาษี



ผังแสดงการยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต
กรณีความรับผิดเกิดขึน้พร้อม VAT



ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี
2. กรณีเคร่ืองดื่มน าเข้า
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ในเวลา

เดียวกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากร

เว้นแต่ กรณีเคร่ืองดื่มน าเข้ามาเพ่ือน าเข้าไปใน
คลงัสินค้าทณัฑ์บน คลงัสินค้าตามกฎหมายวา่ด้วยศลุกากร 
เขตปลอดอากร เขตอตุสาหกรรมสง่ออก ให้ถือวา่ความรับผิด
เกิดขึน้ในเวลาน าออกจากสถานท่ีดงักลา่วแล้วแตก่รณี 
และถ้า ผู้น าเข้าหรือบคุคลใดน าสินค้าไปใช้ภายใน

สถานท่ีดงักลา่วก็ให้ถือวา่เป็นการน าสินค้าออกจากสถานท่ี
ดงักลา่วแล้วแตก่รณี

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

หมายเหตุ กรณีมีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี อันเป็นเหตุให้การช าระภาษีภาษีตาม 1. และ 2. ข้างต้น ขาดหรือเกิดไปจากที่ได้ช าระไว้แล้ว   ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีช าระภาษีเพิ่มให้ครบ หรือขอคืนเงนิภาษีที่ได้ช าระไว้เกิน 34



ความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร
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ความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร
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ประเภทขนส่ง น าเข้าส าเร็จเม่ือ ส่งออกส าเร็จเม่ือ

ทางทะเล เมื่อเรือที่น าของเข้ามาได้เข้ามาในเขตท่าที่
จะขนถ่ายของขึน้จากเรือหรือท่าที่มีช่ือส่ง
ของถงึ

เมื่อเรือที่จะส่งของออกนัน้ได้ออกจากเขตท่า
ท้ายสุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร

ทางบก
เมื่อยานพาหนะที่น าขอเข้ามาได้เข้ามาถงึ
เขตด่านพรมแดน

เมื่อยานพาหนะที่จะส่งของออกได้ออกจาก
เขตด่านพรมแดนเพื่อไปจากราชอาณาจักร

ทางอากาศ เมื่ออากาศยานที่น าของเข้ามาได้ถงึ
สนามบนิที่เป็นด่านศุลกากร

เมื่ออากาศยานที่ส่งของออกได้ออกจาก
สนามบนิที่เป็นด่านศุลกากรท้ายสุดเพื่อไป
จากราชอาณาจักร

ทางไปรษณีย์ เมื่อได้เปิดถุงไปรษณีย์ เมื่อปิดถุงไปรษณีย์และได้ด าเนินการส่งออก
ตามดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่กรณี



บัญชีหลักฐาน



การจัดท าบัญชีหลักฐาน
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การจัดท าบัญชีหลักฐาน
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
1. บัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดบิ

ต่อค าอธิบายแบบฯ ในหน้าถัดไป 
40
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อธิบายการกรอกบัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
ประเภทวัตถุดบิ .............

ว.ด.ป. รายการ หลัก
ฐานเลขที่

จ านวนรับ จ านวนจ่าย คง
เหลือ

หมายเหตุ

ผลิตสินค้าใน
พกัิดฯ

ผลิตสินค้า
อื่น

เสียหาย อื่น ๆ รวม
จ่าย

ประเภทวัตถุดบิ.. ต้องเป็นวัตถุดบิทีใ่ช้ในการผลิตทีมี่สาระส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตได้ เช่น หวัเช้ือ ภาชนะขวด  

การจ่าย ให้ระบุว่าน าไปใช้ผลิตสินค้ายี่ห้อใด

42



2. บัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและการจ าหน่าย

43
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อธิบายการกรอกบัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและการจ าหน่าย.ที่ส าคัญ

ประเภทสินค้า.....(1).... ชนิด...(2)...
ตราหรือเคร่ืองหมาย/แบบ/รุ่น//ดีกรี/ความหวาน...(3)... ขนาด....(4)....

(1) ประเภทสินค้า  ประเภทตามพกิัดฯ ประเภท 02.01 ประเภท02.02
ประเภท 02.03 ประเภท 02.04 ประเภท 02.05

(2) ชนิด  ชนิดย่อยของประเภทสินค้า เช่น เคร่ืองดื่มโซดา 
เคร่ืองดื่มน า้แร่เทยีม  เคร่ืองดื่มน า้อัดลม เคร่ืองดื่มชูก าลัง 
เคร่ืองดื่มน า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มน า้พชืผัก

(3) ตราหรือเคร่ืองหมาย/แบบ/รุ่น/ดีกรี/ความหวาน 
 ช่ือเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้เรียกของเคร่ืองดื่มนัน้ ๆ 

และปริมาณน า้ตาล เช่น  
ช่ือ Tikky / น า้ส้ม 20% / ปริมาณ 10กรัม/100 มิลลิลิตร 

(4) ขนาด  ขนาด/ปริมาณของเคร่ืองดื่มในภาชนะนัน้ ๆ ระบุ 
เช่น ภาชนะกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร ภาชนะขวดแก้ว 150 มิลลิลิตร
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3. งบเดอืนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า

46
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อธิบายการกรอกงบเดอืนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิฯ...  ที่ส าคัญ

1. งบวัตถุดบิ
 ในช่อง “ประเภทวัตถุดบิ” ให้ระบุช่ือวัตถุดบิให้ตรงกับช่ือในบัญชีประจ าวัน พร้อมทัง้ระบุ “หน่วยนับ” ด้วย  

เช่น  หวัเชือ้น า้ส้ม (ลิตร)
2. งบการผลิต
 ในช่อง “ประเภทสินค้าฯ”  ให้ระบุ ชนิดเคร่ืองดื่ม ช่ือเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้เรียกของเคร่ืองดื่มนัน้ ๆ ปริมาณน า้ตาล และขนาดภาชนะ 

เช่น น า้ผลไม้ Tikky น า้ส้ม 20% ภาชนะกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร

48

-- งบเดือนฯ เป็นการสรุปรายการต่าง ๆ จากบัญชีแสดงรายการรับจ่ายวัตถุดบิและการผลิตและจ าหน่าย                  
เป็นรายเดือน มาแสดงในงบเดือน



ผู้น าเข้า
 งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร

49ต่อค าอธิบายแบบฯ ในหน้าถัดไป 





1. หากอธิบดีส่ังให้แปลบัญชี/เอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับการเสียภาษีเป็นภาษาไทย และ      ผู้ประกอบอุตฯ /ผู้น าเข้า ต้อง
แปลให้แล้วเสร็จและส่งภายในก าหนดเวลาอันสมควร

2. ต้องค านวณเงนิสกุลต่างประเทศให้เป็นเงนิบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ในการจัดเกบ็ภาษีอากรศุลกากร

3. หากประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตไปปฏิบัติงานในวันหยุด /นอกเวลาราชการ/นอก
สถานที่ท าการ ต้องเสียค่าท าการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามติ

4. ผู้ประกอบอุตฯ ต้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจ าโรงอุตฯ เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏบิตัขิองผู้ประกอบอุตฯ 

5. หากประสงค์จะใช้เคร่ืองบันทึกเงินออกหลักฐานรับเงิน ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข

6. กรณีกรมฯ ติดตัง้อุปกรณ์ไว้ในโรงอุตฯ ผู้ประกอบอุตฯ ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยใช้ความ
ระมัดระวังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตนเอง หากช ารุดเสียหายต้องแจ้งโดยมิชักช้า หากไ ม่ระมัดระวัง
ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

7. ห้ามเคล่ือนย้าย เปล่ียนแปลง หรือกระท าการใด  ให้อุปกรณ์ฯ บุบสลาย ช ารุด หรือใช้การไม่ได้ 51



สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต
มาตรา รายการ ตอนที่ 2 ตอนที่ 16.90(1)

102 สินค้าน าเข้าให้ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีตามกฎหมาย
ศุลกากร

✓ ✓

103 ยกเว้น คืน และลดอัตรา กรณีส่งออกฯ ✓ ✓

104 สินค้าน าออกจากคลังสนิค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ศุลกากรแห่งหน่ึงฯ ไปเข้า อีกแห่งหน่ึง ให้ยกเว้นตาม
กฎหมายศุลกากร

✓ ✓

105 ผู้ประกอบอุตฯ สิทธิขอลดหย่อนส าหรับสนิค้าที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงกรณีน าไปใช้เป็นวัตถุดบิผลิตสินค้า
สรรพสามิต

✓ -
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มาตรา รายการ ตอนที่ 2 ตอนที่ 16.90(1)

106 ยกเว้นภาษีให้ผู้มีหน้าที่
(1) ใช้เป็นวัตถุดบิสนิค้าสรรพสามติ
(2) ใช้เพื่อผลติสนิค้าอ่ืนเพื่อการส่งออก

✓ ✓

107 ได้รับคืนหรือยกเว้น 
(1) บริจาคให้แก่ประชาชนเป็นสาธารณกุศลผ่านส่วน

ราชการฯ
(2) บริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ส่วนราชการฯ 
(3) สนิค้าที่จ าหน่ายให้แก่ผู้รับเอกสทิธ์ิ

✓

✓

✓

-

-
✓

110 คืนภาษีกรณีเสียหายและเส่ือมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ✓ -
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มาตรา รายการ ตอนที่ 2 ตอนที่ 16.90(1)

111 กรณีส่งกลับสินค้าน าเข้าและได้เสียภาษีแล้ว ให้
คืนภาษีตามหลักกฎหมายศุลกากร

✓ ✓

112 สินค้าน าเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้ว และน าสินค้านัน้
ไปผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ให้คืนภาษีตาม
หลักกฎหมายศุลกากร

✓ ✓

113 คืนภาษีกรณีเสียโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย เสียเกิน
กว่าที่ควรจะเสีย แต่ต้องไม่ใช่เป็นการเสียภาษี
ตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่

✓ ✓
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การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• มาตรา 103
• กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปใน                                   
เขตปลอดอากรและสินค้าที่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี                                   
พ.ศ. 2560

• ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีส าหรับสินค้า
ที่ ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ      
ผู้น าเข้ามีสทิธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560

• ประกาศกรมสรรพสามิต เ ร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขว่าด้วยการน าสินค้าออกจาก                                  
โรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ใน......และการน าสินค้าที่ ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่น าเข้าไปในเขต
ปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่ อ่ืนใดตามมาตรา 103 วรรคสอง ลงวันที่  16 
กันยายน 2560
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• บุคคลที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือคืนภาษี

• สินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือคืนภาษีต้องมีลักษณะ ดังนี ้

การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
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• บนภาชนะบรรจุสินค้า

• การขอยกเว้นหรือคืนภาษี ให้ยื่นแบบค าขอยกเว้นหรือคืน ดงันี ้

1. การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
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• สถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร

1. การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
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ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
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ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
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การขอยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร
ส าหรับสินค้าประเภท 16.90(1)

(ส่งออกคร้ังดยีวหรือหลายคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วันทีย่ืน่ค าขอ)



การขอยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร_เกบ็ ณ สถานทีเ่กบ็ฯ
ส าหรับสินค้าประเภท 16.90(1)

(ส่งออกคร้ังดยีวหรือหลายคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วันทีย่ืน่ค าขอ)



การขอคืนค่าภาษีสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร
ส าหรับสินค้าประเภท 16.90(1)

(ส่งออกคร้ังดยีวหรือหลายคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วันทีย่ืน่ค าขอ)
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1. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
น าเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิ
ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษ ีพ.ศ. 2560

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศก าหนดเป็น
องค์การสาธารณกศุล ตามพระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560

3. ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดองค์การสาธารณกศุลตามมาตรา 107 (1) (2)
และมาตรา 108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัตภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560

2. การคืน/ยกเว้นกรณีการบริจาค

กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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1. เป็นสินค้าที่ก าหนดในกฎกระทรวง - เคร่ืองด่ืม
2.  สินค้าทีบ่ริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกศุล โดยผ่านส่วน
ราชการ หรือองค์การสาธารณกศุล

3.  สินค้าที่บริจาคเป็นการสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนราชการ หรือโดย
ผ่านองค์การสาธารณกศุล

2. การคืน/ยกเว้นกรณีการบริจาค
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1. กฎกระทรวงก าหนดสินค้าทีผู้่ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสินค้า พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต

สินค้า พ.ศ. 2560
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืน

ภาษีส าหรับสินค้าทีผ่ลติขึน้จากสินค้าทีไ่ด้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560
4. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ

ส่วนประกอบในการผลติสินค้า พ.ศ. 2560

กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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ผู้ได้รับสทิธิ  - ผู้ประกอบอุตฯ และ ผู้น าเข้า



1. กฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่มีสิทธิคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหาย
หรือเส่ือมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอคืนภาษีที่ได้
เสียไว้แล้วส าหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียภาษีหรือเส่ือมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ 
พ.ศ. 2560

กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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1. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเสียภาษี ในอัตรา
ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ส าหรับเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผัก  ลงวันที่ 9
มกราคม 2562

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเสียภาษีในอัตรา
ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ส าหรับเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผัก  (ฉบับที่ 2) 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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1. ให้สิทธิ “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”และ “ผู้น าเข้า”

อัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน า้ผลไม้และน า้พืชผัก
ที่มีสัดส่วนวัตถุดบิเป็นไปตามที่กรมฯ ก าหนด

2. ให้ได้รับสิทธิเสียภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละศูนย์ (0)  (เฉพาะ
อัตราตามมูลค่า)

3. บัญชีวัตถุดบิ (จ านวน 125 รายการ โดย “ตัดชาและกาแฟออก”)
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อัตราภาษีสรรพสามติส าหรับน า้ผลไม้และน า้พืชผัก
ที่มีสัดส่วนวัตถุดบิเป็นไปตามที่กรมฯ ก าหนด

76

“เคร่ืองดื่มประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผัก”  หมายความว่า เคร่ืองดื่มประเภทน า้ผลไม้และ
น า้พืชผักที่ท้าจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทัง้นี ้ ต้องไม่ใช่เคร่ืองดื่มที่มี
ส่วนผสมของคาเฟอีนเกิน ๕ มิลลิกรัมต่อเคร่ืองดื่มปริมาตรสุทธิหน่ึงลิตร

กรณีเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของน า้ผลไม้และน า้พืชผักหลายชนิด  ทัง้ชนิดที่มีรายช่ือและ              
ไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองดื่มประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักท้ายประกาศนี ้  
การพิจารณาอัตราส่วนผสมให้พิจารณาเฉพาะน า้ผลไม้และน า้พืชผักชนิดที่มีรายช่ือประเภท
เคร่ืองดื่มตามที่ก าหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองดื่มประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผัก                    
ท้ายประกาศนี ้



การเสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ส าหรับเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกั

ประเดน็ ประกาศฉบับปัจจุบนั ประกาศฉบับใหม่

1. นิยาม ของเคร่ืองดื่มน า้ผลไม้และน า้
พืชผกัที่จะได้รับสิทธิ

หมายความว่า เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกัที่ท า
จากผลไม้หรือพืชผกั ซึง่ไมม่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทัง้นี ้
ต้องไมใ่ช้เคร่ืองด่ืมท่ีมีสว่นผสมของคาเฟอีนเกิน 5 มลิลกิรัม
ต่อเคร่ืองด่ืมปริมาตรสทุธิหนึ่งลติร

หมายความว่า เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกัที่ท า
จากผลไม้หรือพืชผกั ซึง่ไมม่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทัง้นี ้
ต้องไมใ่ช้เคร่ืองด่ืมท่ีมีสว่นผสมของคาเฟอีนเกิน 5 มลิลกิรัม
ต่อเคร่ืองด่ืมปริมาตรสทุธิหนึ่งลติร
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2. คุณสมบตั ิของ
เคร่ืองดื่มที่ได้รับสิทธิ

2.1 เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีรายช่ือประเภทเคร่ืองด่ืมและอตัราส่วนผสมตามท่ีก าหนดในบญัชีอตัราส่วนผสมของ
เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกัท้ายประกาศนี ้  ในกรณีเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของน า้ผลไม้และน า้พืชผกั
หลายชนิด  ทัง้นิดท่ีมีรายช่ือและไม่มีรายช่ืออยู่ในบญัชีอตัราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกั
ท้ายประกาศนี ้  การพจิารณาอตัราส่วนผสมให้พจิารณาเฉพาะน า้ผลไม้และน า้พืชผกัชนิดท่ีมีรายช่ือประเภท
เคร่ืองด่ืมตามท่ีก าหนดในบญัชีอตัราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกัท้ายประกาศนี ้

2.2 ส่วนผสมอ่ืนในเคร่ืองด่ืมตาม 2.1ให้มีได้เฉพาะรายการดงัต่อไปนี ้
(๑)น า้
(๒)น า้ตาลหรือสารท่ีท าให้หวานอ่ืน ๆ
(๓)เกลือ
(๔)สารอาหารและสารอ่ืนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้และพืชผกัท่ีใช้ท าเคร่ืองด่ืมชนิดนัน้หรือสาร

สงัเคราะห์เลียนแบบสารอาหารและสารอ่ืนดงักล่าว
(๕)นมผงหรือน า้นมตาม(ง)ใน(๑)ของตอนท่ี ๒ เคร่ืองด่ืมในบญัชีพกิดัอตัราภาษีสรรพสามิตท้าย

พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560แต่ไม่รวมถึงนมเปรีย้วและนมปรุงแต่งโดยการเติมนมผงหรือน า้นม
ดงักล่าวจะต้องเติมในปริมาณท่ีน้อยกว่าอตัราส่วนผสมของน า้ผลไม้และน า้พืชผกั

(๖)วตัถเุจือปนอาหารตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุหรือส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศ
ก าหนดหรืออนญุาตไว้

(๗)สารท่ีเติมเพ่ือปอ้งกนัการจบัเป็นก้อนแต่มิใช่วตัถเุจือปนอาหารตาม (๖) ในปริมาณท่ีน้อยกว่าอตัรา
ส่วนผสมของน า้ผลไม้และน า้พืชผกั 

2.3 เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ทัง้สี กลิ่น และรส ตรงตามชนิดของผลไม้และพืชผกัท่ีใช้ท้า
เคร่ืองด่ืมและส่วนผสมอ่ืนท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมตาม 2.2 รวมถึงต้องมีชนิดของสารอาหารและสารอ่ืนไม่เกินกว่าชนิด
ของสารอาหารและสารอ่ืนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้และพืชผกัท่ีใช้ท้าเคร่ืองด่ืม ชนิดนัน้ และไม่เกินกว่าชนิด
ของสารอาหารและสารอ่ืนท่ีมีอยู่ในส่วนผสมอ่ืนท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมตาม 2.2



การเสียภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ส าหรับเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกั

ประเดน็ ประกาศฉบับปัจจุบัน ประกาศฉบับใหม่

3. หน้าที่ที่ต้องปฏบิัติ 1. จดทะเบียนสรรพสามติตามมาตรา 32
2. ส่งตัวอย่างเคร่ืองดื่มไม่น้อยกว่า 1

ลติร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมให้กรม
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพจิารณา

3. ส่งวัตถุดบิ กรณีเจ้าพนักงานร้องขอ
4. ท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน
5. แจ้งวันเวลาท าการ
6. แจ้งราคาขายปลีกแนะน า

1. มีหน้าที่ต้องปฏบิัตติามบทบัญญัต ิ            
ในพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต               
พ.ศ. 2560

2. ส่งตัวอย่างเคร่ืองดื่มไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมให้กรม
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพจิารณา

3. ส่งวัตถุดบิ กรณีเจ้าพนักงานร้องขอ
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4. การแสดงรายละเอียด
บนภาชนะ/ฉลาก

1. ช่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรม / ผู้น าเข้า
2. สถานที่ตัง้โรงอุต / สถานประกอบการ

น าเข้า
3. ช่ือเคร่ืองดื่ม
4. เคร่ืองหมายการค้า
5. ส่วนผสมหลักของเคร่ืองดื่ม
6. ปริมาตรสุทธิ
7. วันเดือนปีที่ผลิต และที่หมดอายุหรือที่

ควรบริโภคก่อน
กรณีส่งออกให้แสดงช่ือและสถาน

ประกอบการของผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ
แทน ข้อ 1 ข้อ 2 กไ็ด้ 

1. ช่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรม / ผู้น าเข้า
2. สถานที่ตัง้โรงอุตสาหกรรม / สถานประกอบการ

น าเข้า
3. ช่ือเคร่ืองดื่ม
4. เคร่ืองหมายการค้า
5. ส่วนผสมหลักของเคร่ืองดื่ม
6. ปริมาตรสุทธิ
7. วันเดือนปี ที่ผลิตและที่หมดอายุ หรือที่ควร

บริโภคก่อน

8.เลขสารบบอาหาร
กรณีส่งออกให้แสดงชื่อและสถานประกอบการของ
ผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ 1 ข้อ 2 กไ็ด้ 
และจะไม่แสดงเลขสารบบอาหารก็ได้
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5. สถานที่ยื่นค าขอ โรงอุตสาหกรรม → ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ที่
โรงอุตสาหกรรมตัง้อยู่

น าเข้า → ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ที่
จดทะเบยีนสรรพสามิตไว้

คงเดมิ

6. การยื่นขอใช้สิทธิ โรงอุตสาหกรรม → ยื่นค าขอก่อนการผลิตในครัง้
แรก

น าเข้า → ยื่นค าขอก่อนการน าเข้าใน
ครัง้แรก

กรณีเปล่ียนแปลปริมาตรสุทธิหรือขนาด
ภาชนะบรรจุให้แตกต่างจากที่ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ
ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลนัน้ ให้ผู้อนุมัติทราบก่อน
การผลิตหรือน าเข้าทัง้ครัง้ จงึจะได้รับสิทธิ 

คงเดมิ
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7. การอนุมัติ ให้อธิบดหีรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
โรงอุตสาหกรรม → ให้มีผลตัง้แต่วันที่ยื่นค าขอใช้สิทธิ

น าเข้า → ให้มีผลตัง้แต่วันที่อนุมัตใิห้ใช้สิทธิ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค
เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ

โรงอุตสาหกรรม → ให้มีผลตัง้แต่วันที่ยื่นค าขอใช้สิทธิ

น าเข้า → ให้มีผลตัง้แต่วันที่อนุมัตใิห้ใช้สทิธิ 

กรณียื่นค าขอก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2562 ให้การอนุมัตมิี
ผลตามทั้งน้ีต้องไม่ก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2562

“ข้อ 11 เพื่อให้การขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ตาม
ประกาศนีเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว ผู้ที่ประสงค์จะ
ได้รับสิทธิตามประกาศนีส้ามารถยื่นค าขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตาม
มูลค่าร้อยละศูนย์ พร้อมกับส่งตัวอย่างเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้
พืชผักที่จะขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ในปริมาณไม่
น้อยกว่า 1 ลิตร และแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตให้กรม
สรรพสามิตพจิารณาล่วงหน้าได้”
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8. การตรวจสอบคุณภาพ ข้อ 8 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองดื่ มประเภท                           
น า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ได้รับสิทธิเสียภาษี  ในอัตราตาม
มูลค่าร้อยละศูนย์แล้วที่ วางจ้าหน่ายในท้องตลาด ให้
สรรพสามิตพื น้ที่ แต่ละพื น้ที่ มีหน้าที่   เก็ บตัวอย่าง
เคร่ืองด่ืมที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ
ศูนย์จากท้องตลาด  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยการสุ่ม
เก็บตัวอย่างเคร่ืองดื่ มที่ มีวัน เดือน ปี  ที่ ผลิตคราว
เดียวกัน  ตัวอย่างละ 2 ชุด  ชุดละ ๑ ลิตร ส่งให้กรม
สรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด  และเก็บไว้ที่ส านักงาน
สรรพสามิตพืน้ที่ ไว้เป็นหลักฐานอีก 1 ชุด  พร้อมจัดท า
บันทกึการเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทัง้นี ้ การสุ่มเก็บตัวอย่างเคร่ืองดื่มที่ได้รับสิทธิเสีย
ภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  ให้ด าเนินการภายใต้
หลักการบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)

ข้อ 8 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองดื่ มประเภท                           
น า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ได้รับสิทธิเสียภาษี  ในอัตราตาม
มูลค่าร้อยละศูนย์แล้วที่ วางจ้าหน่ายในท้องตลาด ให้
สรรพสามิตพื น้ที่ แต่ละพืน้ที่ มีหน้าที่   เก็ บตัวอย่าง
เคร่ืองดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ
ศูนย์จากท้องตลาด  อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยการสุ่ม
เก็บตัวอย่างเคร่ืองดื่ มที่ มีวัน เดือน ปี  ที่ ผลิตคราว
เดียวกัน  ตัวอย่างละ 2 ชุด  ชุดละ ๑ ลิตร ส่งให้กรม
สรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด  และเก็บไว้ที่ส านักงาน
สรรพสามิตพืน้ที่ ไว้เป็นหลักฐานอีก 1 ชุด  พร้อมจัดท า
บันทกึการเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทัง้นี ้ การสุ่มเก็บตัวอย่างเคร่ืองดื่มที่ได้รับสิทธิเสีย
ภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  ให้ด าเนินการภายใต้
หลักการบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)
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9. มาตรการบงัคับ



สรุปบัญชีอตัราส่วนผสม



การปรับอตัราส่วนผสม
อตัรา อตัรา

ปจัจบุนั ใหม่

น า้ส ารอง 0.2 0.3

น า้ดอกค าฝอย 0.3 0.3

น า้เฉากว๊ย 0.2 0.4

น า้เมล็ดแมงลกั 0.5 1

น า้เกก๊ฮวย  น า้โกโก้ 1 1

น า้กระชาย  น า้ตะไคร ้ น า้ปญัจขนัธ ์ น า้แปะกว๊ย  น า้

เห็ดเป๋าฮือ้  น า้เห็ดหอม  น า้เห็ดหลนิจอื
1 2

น า้ขา้ว  น า้ลกูเดอืย 3

น า้ถ ัว่ด า  น า้ถ ัว่แดง  น า้ถ ัว่ลสิง  น า้ขา้วโพด  น า้เผอืก  

น า้มนัเทศ  น า้มนัส าปะหลงั  น า้เมล็ดบวั
3 5

น า้เมล็ดทานตะวนั 5 5

น า้ดอกอญัชนั 2 10

น า้ถ ัว่เขยีว 3 10

น า้ถ ัว่เหลอืง  น า้งา 5 10

น า้พลคูาว 10 10

ประเภทเครือ่งดืม่

ธัญพืช



การปรับอตัราส่วนผสม
อตัรา อตัรา

ปจัจบุนั ใหม่

น า้กหุลาบ 2 20

น า้บว๋ย  น า้ลกูยอ 3 20

น า้กระเจีย๊บ  น า้มะขาม  น า้มะเกีย๋ง  น า้มะดนั  น า้มะตมู 

 น า้มะนาว  น า้มะปราง  น า้ระก า  น า้ลกูหนามแดง  น า้

ลกูหวา้  น า้สมอไทย  น า้เสาวรส  น า้รากบวั  น า้มะยง  

น า้มะยม

5 20

น า้กลว้ย  น า้แกว้มงักร  น า้ขนนุ  น า้คอแลน  น า้แคนตา

ลปู  น า้เงาะ  น า้ชมพู ่ น า้ช ามะเลยีง น า้ตะครอ้  น า้

ตะลงิปลงิ  น า้ตาลสด  น า้แตงไทย  น า้แตงโม  น า้ทบัทมิ

  น า้ทเุรยีน  น า้ทเุรยีนเทศ  น า้ฝร ัง่  นา้พลิงักาสา  น า้

พทุรา  น า้ฟกัขา้ว  น า้มะกอก  น า้มะขามป้อม  น า้มะเขอื

เทศ  น า้มะพรา้ว  น า้มะเฟือง  น า้มะมว่ง  น า้มะมว่งหมิ

พานต ์ น า้มะเมา่  น า้มะละกอ  น า้มงัคดุ  น า้ละมดุ  น า้

ลางสาด  น า้ล าไย  น า้ล ิน้จ ี ้ น า้ลกูตาล  น า้ลกูหย ี น า้สต

รอเบอรร์ ี ่ น า้สม้  น า้สละ  น า้สบัปะรด  น า้หมอ่น  น า้แหว้

  น า้องุน่  น า้ออ้ย น า้อนิทผาลมั  น า้กะหล า่ดอก  น า้

กะหล า่ปล ี น า้ขงิ  น า้แครอท  น า้ดอกบวั  น า้แตงกวา  

น า้ถ ัว่แขก  น า้ฝกัยาว  น า้ถ ัว่พ ู น า้ถ ัว่ลนัเตา  น า้บวบ  

น า้ใบเตยน า้ใบบวับก  น า้ใบยา่นาง  น า้ผกักวางตุง้  น า้

ผกักาดขาว  น า้ผกักาดหอม  น า้ผกัข ึน้ฉา่ย  น า้ผกัคะนา้

  น า้ผกัตงัโอ ๋ น า้ผกัต าลงึ  น า้ผกับุง้จนี  น า้ผกัปวยเลง้ 

 น า้ฟกัเขยีว  น า้ฟกัทอง  น า้วา่นหางจระเข ้ น า้สายบวั  

น า้หนอ่ไมฝ้ร ัง่

10 20

ประเภทเครือ่งดืม่



การปรับอตัราส่วนผสม

ประเภทเคร่ืองดื่ม
อัตรา อัตรา

ปัจจุบัน ใหม่

น า้ส้มโอ  น า้ลองกอง 20

น า้ผลไม้และน า้พืชผักผสม

10

(1) ที่ก าหนดไว้ส าหรับน า้ผลไม้หรือน า้พืชผักชนิดนัน้
(2) ร้อยละ 20

น า้ผลไม้ผสม (1) ที่ก าหนดไว้ส าหรับน า้ผลไม้ชนิดนัน้
(2) ร้อยละ 20

น า้พืชผักผสม (1) ที่ก าหนดไว้ส าหรับน า้พืชผักชนิดนัน้
(2) ร้อยละ 20



แนวปฏิบตัิ

• สิทธิอัตราศูนย์เดมิ   จะสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

• การขออนุมัติใช้สิทธิให้ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับใหม่ และให้มีผลได้รับสิทธิอัตราศูนย์
ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  โดยการขอใช้สิทธิต้องกระท าเป็นการล่วงหน้า (ก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562)  

• ส าหรับรายใหม่  ที่ยื่นหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้มีผล
➢ผลิต ตัง้แต่วันยื่นค าขอใช้สิทธิ
➢น าเข้า วันที่อนุมัตใิห้ใช้สิทธิ



แนวปฏบิัตใินการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ปรับเพิ่มอัตราภาษีน า้ตาล

อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละศูนย์
(น า้ผลไม้และน า้พืชผัก)

สินค้าเคร่ืองดื่ม และผลิตภณัฑ์ที่ใช้เป็นเคร่ืองดื่ม

กระทบกับโครงสร้างราคา
เป็นผลให้ต้องปรับขึน้
“ราคาขายปลีกแนะน า”

แจ้งเปล่ียนแปลงราคาฯ
ก าหนดเงื่อนไขเร่ิมใช้วันที่ 1 ต.ค. 62

กรณีไม่แจ้ง
เปล่ียนแปลง
ราคาขายปลีกฯ
(ต่อหน้าถัดไป)



แนวปฏบิัตใินการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
1. อัตราภาษีน า้ตาล

ระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต

ปรับเปล่ียนอัตราภาษีสรรพสามิต
ให้ระบบงาน (อัตโนมัต)ิ

ผลกระทบ
ท าให้ Product Code
(28 หลักของรายการสินค้า)

เปล่ียนไป 

เฉพาะน า้ตาลเกนิกว่า 14 
กรัม/ 100 Ml.

ภาระภาษีตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562

ต้องใช้ Product Code ตัวใหม่

ผู้เสียภาษี สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
1. ขอให้ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่พมิพ์แบบแจ้งราคา

ขายปลีกแนะน าฉบับใหม่ให้
2. กรณียื่นผ่านเน็ตสามารถพมิพ์ผ่านระบบงานได้เลย



แนวปฏิบัตใินการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
2. อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละศูนย์(น า้ผลไม้และน า้พืชผัก)

ระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต

หยุดการใช้รายการเคร่ืองดื่ม
ประเภท 02.03 (2) ทัง้หมด
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ผลกระทบ
ไม่สามารถยื่นช าระภาษี
ส าหรับสนิค้าที่มีภาระภาษี
ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

เป็นต้นไป

ผู้เสียภาษี แจ้งเปล่ียนแปลง
ราคาเคร่ืองดื่มประเภท 

02.03(1) หรือ 02.03(2) ใหม่

เหตุผล
เน่ืองจากโครงสร้างราคาขายของสินค้าเปลี่ยนไป ดังนี ้
1. ไม่ได้สิทธิ ท าให้ต้องเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
2. ได้สิทธิ ส่วนประกอบ (ต้นทนุสินค้า) เพิ่มขึน้
ท าให้สินค้าเคร่ืองดื่มนัน้ ๆ ไม่อาจใช้ราคาขายปลีกแนะน าเดมิได้ 

ประเภท 02.03 (2)
ประเภท 02.03 (1)

ประเภท 02.03 (2)

เดมิ
ใหม่







สินค้าที่ผลิตขึน้ในราชอาณาจักร

(1) น าออกจากโรงอุตสาหกรรม เกดิขึน้ในเวลาที่น าสินค้าออก
จากโรงอุตฯ เวน้แต่น ำไปเก็บไว้ที่
คลงัฯ

• ก่อนน าออกจากโรงอุตฯ
• ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการวาง

หลักประกัน 
• ภายใน 10 วันนับแต่วันที่น าออกจากโรงอุตฯ (น า้มันฯ)

(2) เกบ็อยู่ในคลังสินค้าทณัฑ์บน 
คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร 
หรือเขตประกอบการเสรี  

เกิดขึน้ในเวลาที่น าสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทณัฑ์บน คลังสินค้าทณัฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตประกอบการ
เสรี เวน้แต่น ำกลบัคืนโรงอตุฯ หรือ 
คลงัฯ อืน่

(4) ความรับผิดเกดิขึน้พร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(3)กรณีน าสินค้าไปใช้ภายใน 
(1) หรือ (2)

ให้ถือว่าความรับผิดเกดิขึน้ใน
เวลาที่น าสินค้าออกจาก (1) หรือ 
(2) แล้วแต่กรณี

• ก่อนน าออกจากคลังฯ
• ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการวาง

หลักประกัน 
• ภายใน 10 วันนับแต่วันที่น าออกจากคลังฯ (น า้มันฯ)

เกดิขึน้พร้อมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ช าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่รับ
ความผิดเกดิ หรือ ก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอุตฯ 
หรือคลังฯ  แล้วแต่กรณีใดจะเกดิขึน้ก่อน

เช่นเดียวกับ (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี



สินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร

(1) น าเข้ามาในราชอาณาจักร เกดิขึน้ในเวลาเดียวกับความรับผิด
ในอันจะต้องเสียอากรศุลกากร
ตามกฎหมายศุลกากร เว้นแต่
น าเข้าไปในคลังสินค้าทณัฑ์บน
ตามกฎหมายศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี 

พร้อมกับช าระภาษีในเวลาที่ออกใบ
ขนสินค้าให้ตามกฎหมายศุลกากร

(2) เกบ็อยู่ในคลังสินค้าทณัฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
เขตปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี  

เกิดขึน้ในเวลาที่น าสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี

(3)กรณีน าสินค้าไปใช้ภายใน
สถานที่ตาม (2)

ให้ถือว่าความรับผิดเกดิขึน้ใน
เวลาที่น าสินค้าออกจากสถานที่
ตาม (2) 



กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีอันเป็นเหตุให้การช าระภาษีที่กรณีผลิตใน
ประเทศและน าเข้ามาในราชอาณาจักร ขาด หรือ เกินไปจากที่ได้ช าระไว้

ให้ช าระภาษีที่เพิ่มให้ครบถ้วนตามอัตราที่เปล่ียนแปลงนัน้ หรือ ขอคืนเงนิ
ภาษีที่ช าระไว้เกิน

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง
อัตราภาษีดังกล่าว

มาตรา 54 วรรคท้าย
แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2530


