


ฝ่ายกฎหมาย 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 

ตอนท่ี 2 

สินค้าเคร่ืองดืม่ 
ตอนที่ ๒ 



นิยาม 

เครื่องดื่ม (ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ) หมายความว่า 
  (๑) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมี -
แอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 
 (ก) น ้าหรือน ้าแร่ตามธรรมชาติ 
 (ข) น ้ากลั่นหรือน ้ากรองส้าหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง 
 (ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 
 (ง) น ้านมจืด น ้านมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั งนี  ตามมาตรฐานที่
ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 (จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน ้าแข็ง 
 (ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

(๒) หัวเชื อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ  
จุดขายปลีก 

(๓) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด 
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    ประเภท ๐๒.๐๑  น ้าแร่เทียม น ้าโซดา และน ้าอัดลมท่ีไม่เติมน ้าตาลหรือสาร   
ทีท่้าให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส โดยเครื่องด่ืมภายใต้พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตประเภทท่ี 02.01 ได้แก ่

  
     -  น ้าแร่เทียม ที่ไม่เติมน ้าตาล หรือสารท่ีท้าให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกล่ินรส 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 - น ้าโซดาและน ้าอัดลม ที่ไม่เติมน ้าตาล หรือสารท่ีท้าให้ความหวานอื่นๆ และ  
ไม่ปรุงกลิ่นรส 

สินค้าประเภทเครื่องดื่มตามพิกัดอัตรา        
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับ
เครื่องดื่ม 

ประเภท ๐๒.๐๒  น ้าแร่ และน ้าอัดลม ที่เติมน ้าตาลหรือสารที่ ท้าให้หวาน
อื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่ม อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน ้าผลไม้หรือ      
น ้าพืชผัก ตามประเภทที่ ๐๒.๐๓ 
 
 
 
 
 
 
  

-น้ าอัดลม 

-น้ าแร ่

ประเภท ๐๒.๐๓  น ้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต)์ และน ้าพืชผักทีไ่ม่ได้หมัก  
และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน ้าตาลหรือสาร ท้าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  

ประเภท ๐๒.๐๔  หัวเชื อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม
เพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 

สินค้าประเภทเครื่องดื่มตามพิกัดอัตรา        
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับ
เครื่องดื่ม 

ประเภท ๐๒.๐๕  อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

 
 
 
 
 
  

ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค ้าจุนชีวิต ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือ น้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วย
วิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ  แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท หรือ ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั นแล้วแต่กรณี 

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” จัดเป็นอาหาร

ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่ง
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลักตามปกติเพ่ือเสริมสารบางอย่าง มัก
อยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือ
ลักษณะอ่ืน และมีจุดมุ่งหมายส้าหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพ
ปกติ มิใช่ส้าหรับผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์
รับประทาน 

สินค้าประเภทเครื่องดื่มตามพิกัดอัตรา        
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับ
เครื่องดื่ม 

 
 
 
 
  

ตอนที่ ๑๖ สินค้าอื่นๆ  
๑๖.๙๐ (๑)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผงเกล็ด หรือ เครื่องดื่มเข้มข้นที่มี

ส่วนผสมของน ้าตาลและสามารถละลายน ้าได้ 

๑.เครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่  มีส่วนผสม
ของน ้าตาลและสามารถละลายน ้า
ได้  

๒. เครื่องดื่ มเข้มข้นที่มีส่วนของ
น ้าตาลและสามารถละลายน ้าได้  

ข้ อ ยก เ ว้ น   แ ต่ ไ ม่ ร ว ม ถึ ง
ผ ลิ ตภั ณ ฑ์  เ ส ริ ม อ า ห า ร  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร 

สินค้าอื่นๆ 
ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประเภทเครื่องดื่ม 

หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความ
รวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงาน 
ของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

“ผลิต” หมายความว่า ท้า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าหรือท้าการอย่างใด อย่าง
หนึ่งให้มีขึ นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แต่มิให้หมายความรวมถึง 
 (๑) การประดิษฐ์ค้นคว้าท่ีมิได้ท้าขึ นเพื่อขาย 
 (๒) การผลิตยาสูบจ้านวนไม่เกินห้าร้อยกรัมหรือยาสูบประเภทยาเส้นจ้านวนไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม เพื่อ
บริโภคเอง 
 (๓) การเปลี่ยนแปลงสุราโดยน้าน ้าสุราอื่นใด หรือน ้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปน ลงในสุรา
เพื่อบริโภคเอง หรือในกรณีท่ีผู้ซื อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเพื่อดื่มในขณะนั น  
(๔) การดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงท่ีมิได้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ 
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“น าเข้า” หมายความว่า น้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ซึ่งสินค้า ตามพระราชบัญญัตินี  

หมายความว่า ผู้น้าของเข้าตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร 
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1.1 หน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี                
ประเภทเครื่องดื่ม 

๑.จดทะเบียนสรรพสามิต 

๒.แจ้งราคาขายปลีกแนะน้าและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน้า 

๓.แจ้งวันเวลาท้าการตามปกติและวัน
เวลาหยุดท้าการของโรงอุตสาหกรรม 

หรือ สถานประกอบกิจการ 

๔.ยื่นแบบรายการภาษีและช้าระ
ภาษีสรรพสามิต 

๕.จัดท้าบัญชีหลักฐาน 
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ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน กรณี
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 

กรณี เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
สรรพสามติพืน้ที่อนุมตั ิ 
ใบทะเบียนสรรพสามติ 

ผู้ประกอบการยืน่เอกสาร 
ขอจดทะเบียนผ่านสรรพสามติพืน้ที่ 

กรณี เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน  
แจ้งผู้ประกอบการยืน่เอกสารใหม่ 

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประกอบการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนผ่าน
สรรพสามิตพื นที่ 
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ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน กรณี
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

เจ้าหน้าที่ท าเอกสาร
ส่งตวัอย่างเคร่ืองดืม่
เพือ่ตรวจวเิคราะห์ 

ผู้ประกอบการน าส่งตวัอย่างเคร่ืองดืม่
ตรวจวเิคราะห์  

รอผลการตรวจ ประมาณ ๑ เดอืน 

ผู้ประกอบการส่งตวัอย่างเคร่ืองดืม่ 
จ านวน ๒,๐๐๐ ซีซี 

ท าหนังสือแจ้งผลวเิคราะห์ให้ผู้ประกอบการทราบ 

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ ๒  ผู้ประกอบการส่งตัวอย่างเครื่องดื่มเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่า-
ความหวาน  และ ขออนุมัติใช้สิทธิการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 

ผลวเิคราะห์จากกรมออก จะแจ้งมายงั
สรรพสามติพืน้ที่ 

*** กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง   

อาคารเทคนิค ๒๕๕๒ กรมสรรพสามิต ๑๔๘๘  

ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐๐ 
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ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน กรณี
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

เจ้าหน้าที่ท าเอกสารขออนุมตัใิช้
สิทธิการเสียภาษใีนอตัราตาม
มูลค่าร้อยละศูนย์ไปยงัส านักงาน
สรรพสามติภาค/กรมสรรพสามติ 

ผู้ประกอบการน าผลวเิคราะห์เคร่ืองดืม่ที่ได้รับ 
ส่งให้ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่/พืน้ที่สาขา 

ผู้ประกอบการส่งตวัอย่างเคร่ืองดืม่ 
จ านวน ๒,๐๐๐ ซีซี 
 

เจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒  ผู้ประกอบการส่งตัวอย่างเครื่องดื่มเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่า-
ความหวาน  และ ขออนุมัติใช้สิทธิการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

- ส่วนราชการหรือสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาให้การยอมรับ 

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 

ผลขออนุมตัใิช้สิทธิการเสียภาษ ี  
ในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ 
จากกรม/ภาค ออก จะแจ้งมายงั
สรรพสามติพืน้ที่ 
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วิธีการตรวจวัดปริมาณน้ าตาลสินค้าเครื่องดื่ม 

 

  

การตรวจวัดปริมาณน้ าตาลในสินค้าเครื่องดื่มใน 
-ประเภทที่ ๐๒.๐๒ น ำ้แร่ และน ำ้อดัลม ท่ีเติมน ำ้ตำลหรือ
สำรที่ ท ำให้หวำนอ่ืน ๆ หรือที่ปรุงกลิน่รสและเคร่ืองด่ืม อ่ืน 
ๆ แต่ไม่รวมถึงน ำ้ผลไม้หรือน ำ้พืชผัก ตำมประเภทท่ี 
๐๒.๐๓ 
-ประเภทที่ ๐๒.๐๓ น ำ้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน ำ้
พืชผกัที่ไมไ่ด้ หมกั และไมเ่ติมสรุำ ไมว่่ำจะเติมน ำ้ตำลหรือ
สำร ท ำให้หวำนอ่ืน ๆ หรือไมก็่ตำม  
-ประเภทที่ ๐๒.๐๔ หวัเชือ้เข้มข้นเฉพำะท่ีใช้กบัเคร่ืองผลติ
เคร่ืองด่ืม พร้อมด่ืมเพ่ือขำยให้กบัผู้บริโภค ณ จดุขำยปลีก  
ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน  
การค้านวณภาษี ให้ตรวจวัดจากปริมาณน ้าตาลทั งหมด 
(Total Sugar) ที่อยู่ในสินค้านั น ๆ ทั งน ้าตาลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติและน ้าตาลที่เติมในกระบวนการผลิต 

การตรวจวัดปริมาณน ้าตาล
ใ น สิ น ค้ า ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก า ร
ตรวจวัดตามมาตรฐาน 
AOAC(Official Methods 
of Analysis of AOAC 
International) หรือวิธีท่ี
เ ที ยบ เ ท่ า ท่ี ไ ด้ รั บ  ก า ร
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ในรายการทดสอบ
น ้ า ต า ล ทั ง ห มด  ( Total 
Sugar)  

การตรวจวัดปริมาณน้ าตาลใน
สินค้า หากได้ตรวจวัดและมีผล
วิเคราะห์ โดยหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
ให้ถื อปริมาณน้ าตาลในสินค้ า
ตามที่ปรากฏ ในผลวิเคราะห์นั้น 
เป็น เกณฑ์ในการค านวณภาษี
สรรพสามิต ๓.๑ กรมสรรพสามิต 
๓.๒ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ๓.๓ ส่วนราชการ
ห รื อ ส ถ า บั น ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาให้การ
ยอมรับ  

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่มีผลการตรวจวัดปริมาณน้ าตาลในสินค้า จาก
หน่วยงานและประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ตรวจวัด 
ปริมาณน้ าตาลในสินค้าให้ส่งตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มในประเภทที่ ๐๒.๐๒ 
ประเภทที่  ๐๒.๐๓ หรือประเภทที่  ๐๒.๐๔ ของบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  แล้วแต่กรณี ให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วันก่อนวันยื่นแบบแจ้ง ราคาขายปลีกแนะน า โดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งให้กรม
สรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ภาชนะบรรจุต่อหนึ่ง
ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ 
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วิธีการตรวจวัดปริมาณน้ าตาลสินค้าเครื่องดื่ม 

 

  

ให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีสรรพสามิตส้าหรับสินค้า
เครื่ องดื่ม ในประเภทที่  ๐๒.๐๒ ประเภทที่ 
๐๒.๐๓ หรือประเภทที่ ๐๒.๐๔ ของบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต แล้วแต่กรณี เป็นผู้แจ้งผล
การตรวจวัดปริมาณน ้ าตาลในสินค้า พร้อม
แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลของหน่วยงาน
ตามข้อ ๓ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี ต่อ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตพร้อมกับการยื่นแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน้า 

กรณีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตไม่มีผล
การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้า จาก
หน่ วยงานมาแสดงต่อ เจ้ าพนักงาน
สรรพสามิตพร้อมกับการยื่นแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน้า ให้ ใช้ปริมาณ
น ้ าตาลในสินค้า ท่ีผู้ มีหน้า ท่ี เสียภาษี
ตรวจวัดหรือรับรองและแสดงต่อเจ้า
พนักงาน สรรพสามิตในการค้านวณภาษี 
ทั งนี  ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีรายดังกล่าว
ด้าเนินการส่งผลการตรวจวัด ปริมาณ
น ้าตาลในสินค้าจากหน่วยงานโดยเร็ว 
และหากปรากฏว่ าผลการตรวจวัด
ปริมาณ น ้าตาลในสินค้า จากหน่วยงาน
สูงกว่าปริมาณน ้าตาลในสินค้าท่ีผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีสรรพสามิต ตรวจวัดหรือรับรอง 
และแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตใน
การค้านวณภาษีสรรพสามิต ผู้มีหน้าท่ี 
เสียภาษีจะต้องเสียภาษีรวมทั งเบี ยปรับ
และเงินเพิ่ม 

การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลหากได้ตรวจวัดและมีผลวิเคราะห์     
โดยหน่วยงานดังต่อไปนี   
๓.๑ กรมสรรพสามิต ๓.๒ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๓.๓ ส่วนราชการหรือสถาบันที่ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาให้การยอมรับ ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอ
ขึ นทะเบียนต้ารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
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๒. แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้าง   

ราคาขายปลีกแนะน า 
 

“ราคาขายปลีกแนะน า” หมายความว่า ราคาขายปลีก
แนะน้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ ผู้น้าเขาประสงค์ให้
เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป 
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๓.แจ้งวันเวลาท าการตามปกติและวันเวลาหยุดท าการ
ของโรงอุสาหกรรม หรือ สถานประกอบกิจการ 

 

 หลักเกณฑ์การแจ้งเวลาและ
วันหยุดท้าการ 

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวัน

เปลี่ยนแปลง 

 มาตรา๑๕วรรคสาม ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็น

ท้าให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น้าเข้า หรือผู้
ประกอบกิจการสถานบริการ ไม่สามารถแจ้ง
ได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้อธิบดีมีอ้านาจผ่อนผันการปฏิบัติได้ 

 มาตรา๑๕วรรคสอง  ถ้าโรงอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการ หรือสถานบริการตามวรรค-
หนึ่งต้องเพ่ิมเวลาท้าการ โดยเร่งด่วนหรือต้อง
หยุดงานเพราะเหตุจ้าเป็น ให้ผู้ประกอบ-
อุตสาหกรรม ผู้น้าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการ 
สถานบริการแจ้งให้อธิบดีทราบโดยมิชักช้า  

 มาตรา๑๕วรรคหนึ่ ง   ให้ ผู้ ป ระกอบ

อุตสาหกรรม ผู้น้าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการ แจ้งวันเวลาท้าการตามปกติ 
และวันเวลาหยุดท้าการของโรงอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ หรือสถานบริการ ให้
อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า 
วันเริ่มน้าเข้าสินค้า หรือวันเริ่มให้บริการ และ
ถ้าจะมี การเปลี่ยนแปลงก้าหนดวันเวลา
ดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่ จะมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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แจ้งก่อนเริ่มผลิตหรือน ำเข้ำ 

เพิ่มหรือหยุด เร่งด่วน แจ้งโดยมิชักช้ำ 

เหตุจ ำเป็น อธิบดีมีอ ำนำจผ่อนผันกำร
ปฏิบัติได ้



  
  

ยื่นพร้อมภาษี
ศุลกากร 

 
๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  

  
 

  

  

การยื่นแบบและการช าระภาษีก่อนน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

  

  

กรณีภาระเกิดขึ้นพร้อม VAT ให้ยื่นแบบและ
ช าระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีความรับผิด หรือ ก่อนน าสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม 

  

  

กรณีวางหลักประกันVAT ยื่นแบบและช าระ
ภาษีภายใน  วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจาก
เดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
15 



 
๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  
๑.“คลังสินค้าทัณฑ์บน ” คือ สถานท่ีนอกโรงอุตสาหกรรมท่ีได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  ให้ใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าได้โดยยังไม่
ต้องเสียภาษี 
๒.คลังสินค้าทัณฑ์บนตามก าหมายศุลกากร  
๓.เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี 
เขตปลอดอากร คือ เขตพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้ส้าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม หรือกิจการอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศโดยของท่ีน้าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
เขตประกอบการเสรี” คือ เขตพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้ส้าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพประชาชน การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ้าเป็นอื่นตามท่ีคณะกรรมการ
ก้าหนด โดยของท่ีน้าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 

           

  ยื่นแบบรายการภาษีพร้อม
ช าระภาษีก่อนความรับผิด
เกิดขึ้น 
หมายเหตุ อาจขอช้าระหนี ภาษีภาย
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่
น้าสินค้าออกจากโรงอุสาหกรรม
และ ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือบุคคลใดน าสินค้าดังกล่าว 
ไปใช้ภายในโรงอุตสาหกรรม  
 ก็ให้ถือว่าเป็นการน าสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม 
 

  
 - ความรับผิดเกิดขึ นเมื่อในเวลาที่น้า 
สินค้าออกจากบริเวณโรงอุตสาหกรรม 

๑.เครื่องดื่มในโรง
อุตสาหกรรม 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 16 



  

-ความรับผิดเกิดขึ นเมื่อในเวลาที่
น้าสินค้าออกจากสถานท่ีดังกล่าว 

 
๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  
น ำกลับคืนโรงอุตสำหกรรม ไปเก็บไว้ใน
คลังสินค้ำทัณฑบ์นคลังสนิค้ำทัณฑ์บนตำม
กฎหมำยศุลกำกร เขตปลอดอำกร  หรือ  
เขตอุตสำหกรรมส่งออก 
  

๒.สินค้ าอยู่ ในคลั งสิ นค้ าทัณฑ์บน 
คลั งสิ นค้ าทัณฑ์ บนตามกฎหมาย
ศุลกากร เขตปลอดอากร  หรือ  
เขตอุตสาหกรรมส่งออก 
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ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระ
ภาษีก่อนความรับผิดเกิดขึ้น 
หมายเหตุ อำจขอช ำระหนี้ภำษี
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดจำก
เดือนที่น ำสินค้ำออกจำกโรง-
อุตสำหกรรม 



 
๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                      

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  

ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีภาษี
ภายวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนก่อน
ความรับผิดเกิดขึ้นหรือก่อนน าสินค้าออก  

๓.กรณีความรับผิดเกิดขึ้นพร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
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๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                      

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

- ความรับผิดเกิดขึ นเมื่อในเวลา
เดียวกับความรับผิดอันจะต้องเสีย
ภาษีศุลกากร 

  

น้าเข้ามาเพื่อน้าเขา้ไปในคลังสินคา้ทัณฑ์บน คลังสินค้า
ตามกฎหมายศุลกากร   เขตปลอดอากร  หรือ  
เขตอุสาหกรรมส่งออก ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ นใน
เวลาน้าออกจากสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 
  

  

ยื่ นแบบรายการภาษีพร้อม
ช้าระภาษีในเลาที่ออกใบขน
สินค้ าตามกฎหมายว่ า ด้ วย
ศุลกากร 
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๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  
  

  

  
ภาษีอัตราตามมูลค่า 

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น้าเข้า  
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้อื่นที่พระราชบัญญัติ
นี ก้าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีหน้าที่เสียภาษีตาม   
มูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้า หรือบริการ หรือทั งตาม 
มูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการนั น ไม่เกิน
อัตราที่ระบุไว้ในบัญชี พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย
พระราชบัญญัตินี ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ น 

  
ภาษีอัตราตามปริมาณ 

  

จัดเก็บอย่างใดย่างหนึ่ง   จัดเก็บรวมทั้งสองอัตรา 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  

  

  
 

  
  ในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าดังต่อไปนี้ 

๑.ในกรณีสินค้า ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะน้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคาขายปลีกแนะน้าให้พิจารณาจากต้นทุน
การผลิต ค่าบริหารจัดการ และก้าไรมาตรฐาน ซึ่งจะต้องไม่ต่้ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ 
ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะน้าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือไม่สามารถก้าหนดราคาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศราคาขายปลีก
แนะน้าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ ในการค้านวณภาษี โดยก้าหนดจากราคาขายหรือราคาน้าเข้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก้าหนด ในกฎกระทรวง 
๒. ในกรณีบริการ ให้ถือตามรายรับของสถานบริการ เพ่ือประโยชน์ในการค้านวณรายรับของสถานบริการให้อธิบดีมี
อ้านาจก้าหนดรายรับขั นต่้า ของสถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                      

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  

  

  
  

  
  

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 

  
  

พิจารณาก าหนดอัตราภาษีจาก  
(ค่าน้ าตาลผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ต้องแสดงจากเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์
จากหน่วยงานที่ก าหนด) 

22 



 กรณีที่ผลิตในประเทศ 

          บริษัท อ่างทองเครื่องดื่ม จ้ากัด ผลิตเคร่ืองดื่มน ้าลูกหม่อน เครื่องหมายการค้า “AAA” จ้านวน 10,000 
ขวด ขนาดบรรจุภาชนะละ 150 มิลลิลิตร ราคาขายปลีกไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ขวดละ 10 บาท ปริมาณน ้าตาล  
ท่ีได้จากผลวิเคราะห์ 12 กรัม เป็นสินค้าเครื่องดื่มประเภท 0.2.02 (1) 
 

วิธีการค านวณ 
1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ 
ภาษีสรรพสามิต = อัตราภาษี ตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร)  
                                                                             1000 
 = 1 x  150    = 0.150 มิลลิลิตร 
                             1000 

 
๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  

2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า 
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายปลีกแนะน้าไม่รวม VAT  x อัตราภาษีมูลค่า(ร้อยละ) 
 = 10 x 14%  = 1.40 บาท 

สูตรค านวณ  
ภาษีสรรพสามิต = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ 
    = 1.40 + 0.150 = 1.55 บาท/ต่อ1ขวดภาชนะ 
 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                      

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  
  

  

ยื่นแบบ ภส.03-10 
-แจ้งชนิดหลักประกันละวางเงินประกัน 

รับและตรวจสอบ 
- กรณีไม่เคยเสียภาษี ให้เจ้าพนักงานก าหนดวงเงินค้ าประกัน
ได้ตามความเหมาะสม และ เมื่อครบ 6 เดือน ให้ก าหนดวงเงิน
ประกันตามหลักเกณฑ์ 

  
  

  
  

    อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
-เครื่องดื่มที่ผลิตจำกโรงอุตสำหกรรม ที่ติดต้ังมำตรวัด วงเงินประกันค่ำภำษี 
จ ำนวนร้อยละ 10  
ของยอดค่ำเฉลี่ยในระยะเวลำ 6 เดือนที่ล่วงมำแล้ว ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
-น้ ำผัก น้ ำผลไม้ และหัวเช้ือ ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่ม วงเงินประกันค่ำ
ภำษี จ ำนวนร้อยละ 10  
ของยอดค่ำเฉลี่ยในระยะเวลำ 6 เดือนที่ล่วงมำแล้ว ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
-ผลิตภัณฑ์ประเภท 16.90 วงเงินประกันค่ำภำษี จ ำนวนร้อยละ 10 ของ
ยอดค่ำเฉลี่ยในระยะเวลำ  
6 เดือนที่ล่วงมำแล้ว ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 
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๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

  

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจ
ประกาศก้าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม อาจขอช้าระภาษี
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน
ที่น้าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้า ทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันได้  

มาตรา ๖๐ ให้ผู้น้าเข้ายื่นแบบรายการ
ภาษีและช้าระภาษีส้าหรับสินค้าที่น้าเข้า
ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่
อธิบดีประกาศก้าหนด 
 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 

1.ในประเทศ  ยื่นได้ที่ ส ำนักงำนสรรพสำมิต
พื้นที่/พื้นที่สำขำ 
2.น าเข้า ยื่นได้ที่ ส ำนักงำนศุลกำกร /          
ด่ำนศุลกำกร (ยกเว้นช ำระเพิ่มเติมให้ช ำระที่
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่) 
( ตำม มำตรำ 54) 
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 ๔. ยื่นแบบรายการภาษีและ                     

ช าระภาษีสรรพสามิต 
 

 ๔.ในกรณีอ่ืน ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษียื่นแบบรายการ

ภาษีตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนดพร้อมกับ ช้าระภาษี
ภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีความรับ
ผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ น ในกรณีท่ีผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้น้าเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ให้ถือว่าไม่มีหน้าท่ียื่น
แบบแสดงรายการภาษีส้าหรับสินค้าหรือบริการท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษีนั น 

 ๑.ในกรณีสินค้าท่ีผลิตขึ นในราชอาณาจักร ให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษี พร้อมกับ
ช้าระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ น เว้นแต่ในกรณีท่ี ความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษี เ กิ ดขึ นพร้ อมกั บความรั บผิ ด ในการ เสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามท่ีก้าหนดใน มาตรา 21 (1) วรรค
สอง ก็ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมย่ืนแบบรายการภาษี
ดังกล่าวพร้อมกับช้าระภาษี ภายในวันท่ีสิบห้าของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีมีความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษี เกิดขึ นหรือก่อนการน้าสินค้า ออกจากโรง
อุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใด
จะเกิดขึ นก่อน 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 26 

 ๒.ในกรณีสินค้าท่ีน้าเข้า ให้ผู้น้าเข้ายื่นแบบ
รายการภาษีตามแบบท่ีอธิบดีก้าหนดพร้อม
กับ ช้าระภาษีในเวลาท่ีออกใบขนสินค้าให้
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

 ๓.ในกรณีบริการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบท่ีอธิบดี
ก้าหนด พร้อมกับช้าระภาษีภายในวันท่ีสิบห้า
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ น  



 
มาตรา ๘๖ “พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้ านาจประเมินภาษี      
เบี ยปรับและเงินเพิ่ม” 
(๑) ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ยื่นแบบไม่ถูกต้อง 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 
(๔) สินค้าขาดจากบัญชี หรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส าคัญของ
การผลิตสินค้าขาดจากบัญช ี

 
๕.การประเมินภาษี 

 

 
มาตรา ๙๐  การประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้กระท้าได้ภายในก้าหนดเวลาต่อไปนี  
(๑) ๒ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก้าหนดเวลาการย่ืนภาษี (กรณีท่ีมีการยื่นช้าระภาษีภายในเวลา  -        
ที่ก าหนด) 
(๒) ๒ปี นับแต่วันย่ืนแบบรายการภาษี แต่ไม่เกิน ๑๐ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก้าหนดเวลาในการยื่น-
แบบรายการภาษี 
(๓) ๑๐ ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก้าหนดเวลาย่ืนแบบรายการภาษีในกรณีไม่มีการยื่นแบบรายการภาษี 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 27 



 

ประเภทท่ี 
 

รายการ 
อัตราภาษี 

ตำมมูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 

 
 
๐๒.๐๑ 
น ้าแร่เทียม น ้าโซดา 
และน ้าอัดลม ที่ไม่-
เติมน ้าตาลหรือสาร
ที่ ท้าให้หวานอ่ืนๆ 
และไม่ปรุงกลิ่นรส 

 
 
 
น ้าแร่เทียม  

 
 
 
 

๑๔ 
 

 
 
 
 

ลิตร 

 
 
 
 

๐ 
 
น ้าโซดา  

 
น ้าอัดลมท่ีไม่เติมน ้าตาลหรือสารที่ ท้าให้หวานอื่นๆ และ 
ไม่ปรุงกลิ่นรส 
 

 
 
 
 
 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
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ประเภทท่ี 

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๒ 
( ๑ ) น ้ า แ ร่ แ ล ะ
น ้ า อัดลม  ที่ เ ติ ม
น ้าตาลหรือสารที่ 
ท้ า ให้หวาน อ่ืนๆ 
หรือที่ปรุงกลิ่นรส 
และเครื่องดื่มอ่ืนๆ 
แต่ ไ ม่ ร วมถึ งน ้ า
ผ ล ไ ม้ ห รื อ น ้ า
พื ช ผั ก  ต า ม
ประเภทที่ ๐๒.๐๓ 

 
 
(ก)ที่ไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือที่มีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำม
หวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๑๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ที่มีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรื
ไม่ก็ตำม 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๑๐ 

(ค)ที่มีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ง)ที่มีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  กรัม  ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๑ 

(จ) ที่มีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๘  กรัม  ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ฉ)ที่มีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ 
มิลลิลิตร 

๑๐ 
 

ลิตร ๕ 

 
 
 
 
 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันท่ี ๓๐กันยายน ๒๕๖๔ 
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ประเภทที่ 

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ - 
บำท 

 
๐๒.๐๒ 
(๒)เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ
ท่ี มี ก ำ ร เ ติ ม
สำรอำหำรห รือ
สำรอ่ืนท่ีได้รับเลข
ส ำ ร บบ อ ำห ำ ร
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยอำหำร แต่ไม่
ร ว ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
เ ก ลื อ แ ร่  แ ล ะ
เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม ผ ส ม
กำเฟอีน ซึ่ง ต้อง
แสดงข้อควำมบน
สลำก 

 
 
(ก)ท่ีไมมี่ปริมำณน ำ้ตำล หรือท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลไมเ่กิน ๖ กรัม 
ตอ่เคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไมว่ำ่จะมีสำรให้ควำม
หวำนอ่ืนๆหรืไมก็่ตำม 

 
 

๑๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 
๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๖ กรัมแต ่ไมเ่กิน ๘ กรัม ตอ่เคร่ืองดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไมว่ำ่จะมีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆ
หรืไมก็่ตำม 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๑๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๘ กรัมแตไ่มเ่กิน ๑๐ กรัม ตอ่
เคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๐ กรัมแตไ่มเ่กิน ๑๔  กรัม  ตอ่
เคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๑ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๔ กรัมแตไ่มเ่กิน ๑๘  กรัม  ตอ่
เคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ฉ)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๘  กรัม  ตอ่เคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ 
มิลลิลิตร 

๑๐ 
 

ลิตร ๕ 

 
 
 
 
 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 
 

๐๒.๐๒ 
( ๑ ) น ้ า แ ร่ แ ล ะ
น ้ า อั ด ล ม  ที่ เ ติ ม
น ้าตาลหรือสารที่ ท้า
ให้หวานอ่ืนๆ หรือที่
ป รุ ง ก ลิ่ น ร ส  แ ล ะ
เครื่องดื่มอ่ืนๆ แต่ไม่
รวมถึงน ้าผลไม้หรือ
น ้ า พื ช ผั ก  ต า ม
ประเภทที่ ๐๒.๐๓ 

 
 
(ก)ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณน ้าตาลไม่
เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และ ไม่ว่าจะมีสารให้ความหวานอื่นๆหรืไม่ก็ตาม 

 
 
 

๑๔ 
 

 
 
 

ลิตร 

 
 
 
๐ 

(ข)ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่า
จะมีสารให้ความหวานอื่นๆหรืไม่ก็ตาม 
 

๑๔ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ค)ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ 
กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๔ 
 

ลิตร ๑ 

(ง)ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๔ 
 

ลิตร ๓ 

(จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๔ ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๖ 
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ประเภทที่ 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำมมลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๒ 
(๒)เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆท่ีมี
กำรเติมสำรอำหำร
หรือสำรอ่ืนท่ีได้รับ
เลขสำรบบอำหำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
อำหำร  แต่ ไม่ รวม
เค ร่ือง ด่ืม เกลือแ ร่ 
และเคร่ืองด่ืมผสม
ก ำ เ ฟ อี น  ซึ่ ง ต้ อ ง
แสดงข้อควำมบน
สลำก 

 
 
(ก)ท่ีไมมี่ปริมำณน ำ้ตำล หรือท่ีมีปริมำณน ำ้ตำล
ไมเ่กิน ๖ กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ 
มลิลลิติร และ ไมว่่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆ
หรืไมก็่ตำม 

 
 
 

๑๐ 
 

 
 
 

ลิตร 

 
 
 
๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไมเ่กิน ๘ 
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มลิลลิติร และ  
ไมว่่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรืไมก็่ตำม 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไมเ่กิน ๑๐ 
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มลิลลิติร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๑ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไมเ่กิน ๑๔  
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มลิลลิติร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๓ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๔ ต่อเคร่ืองด่ืม
ปริมำตร ๑๐๐ มลิลลิติร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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ประเภทที่ 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๒ 
( ๑ ) น ้ ำ แ ร่ แ ล ะ
น ้ำ อั ด ล ม  ท่ี เ ติ ม
น ำ้ตำลหรือสำรท่ี ท ำ
ให้หวำนอ่ืนๆ หรือท่ี
ป รุ ง ก ลิ่ น ร ส  แ ล ะ
เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ แต่ไม่
รวมถึงน ำ้ผลไม้หรือ
น ้ ำ พื ช ผั ก  ต ำ ม
ประเภทท่ี ๐๒.๐๓ 
 
 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน ำ้ตำล หรือท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลไม่
เกิน ๖ กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และ ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๑๔ 
 

 
 

ลิตร 

 
 
๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่ำจะมี
สำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรือไม่ก็ตำม 
 

๑๔ 
 

ลิตร ๑ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๔ 
 

ลิตร ๓ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๐ กรัม ต่อเคร่ืองด่ืม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๔ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
33 



 
 

ประเภทที่ 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ - 
บำท 

 
๐๒.๐๒ 
(๒)เครื่องดื่มอื่นๆท่ีมี
กำรเติมสำรอำหำร
หรือสำรอื่น ท่ีได้รับ
เลขสำรบบอำหำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
อำหำร  แต่ ไ ม่ ร วม
เครื่ อ งดื่ ม เ กลื อแ ร่ 
และเครื่องดื่ มผสม
กำเฟอีน ซึ่งต้องแสดง
ข้อควำมบนสลำก 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่
ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๑๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่ำจะมี
สำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรือไม่ก็ตำม 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๑ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๓ 
 (๑)น ้าผลไม้(รวมถึง
เกรปมัสต์ )  และน ้ า
พื ช ผั ก ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ห มั ก 
และไม่เติมสุราไม่ว่า
จะ เติมน ้ าตาลหรือ
สาร ท้าให้หวานอื่นๆ 
หรือไม่ก็ตาม  
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  
ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๑๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่ว่ำจะมี
สำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๑๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๑ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๘  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ฉ)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

 ๐๒.๐๓ 
 (๒)น ้าผลไม้(รวมถึง
เกรปมัสต์ )  และน ้ า
พื ช ผั ก ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ห มั ก 
และไม่เติมสุราไม่ว่า
จะ เติมน ้ าตาลหรือ
สาร ท้าให้หวานอื่นๆ 
หรื อ ไม่ ก็ ต าม  ตาม
หลั ก เ กณฑ์ วิ ธี ก า ร 
และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก้าหนด ทั งนี 
การตรวจวัดปริมาณ
น ้าตาลให้เป็นไปตาม
หลัก เกณฑ์  วิ ธี การ 
เ งื่ อ น ไ ข ท่ี อ ธิ บ ดี
ประกาศก้าหนด 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  
ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่ว่ำจะมี
สำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๐ 
 

ลิตร ๐.๑๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๘  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ฉ)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษ ี

ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๓ 
(๓)น้ ำผลไม้(รวมถึง
เกรปมัสต์)และน้ ำ-
พืชผักตำม(๒)ท่ีมีกำร
เติมสำรอำหำรหรือ
สำรอื่นท่ีได้รับเลข
สำรบบอำหำรตำม-
กฎหมำยว่ำด้วย
อำหำรและเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรและเงื่อนไข    
ท่ีอธิบดีประกำศ
ก ำหนด 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่
ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๓ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่ว่ำจะมี
สำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๓ 
 

ลิตร ๐.๑๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๑ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๘  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๓ 

(ฉ)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำมมลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ 
- บำท 

 
 

๐๒.๐๓ 
(๑ )น ้ า ผล ไม้ ( ร วมถึ ง
เ ก ร ป มั ส ต์ )  แ ล ะ น ้ า
พืชผักท่ีไม่ได้ หมัก และ
ไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติม
น ้าตาลหรือสาร ท้าให้
หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน ำ้ตำล หรือท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลไม่
เกิน ๖ กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และ ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๑๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 
๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่ำจะ
มีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๑๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ 
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 
 

ลิตร ๑ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 
 

ลิตร ๓ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๔ ต่อเคร่ืองด่ืม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๑๐ 
 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำมมลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ 
- บำท 

 
 

๐๒.๐๓ 
 (๒)น ้ าผลไม้ (รวมถึ ง
เ ก ร ป มั ส ต์ )  แ ล ะ น ้ า
พืชผักท่ีไม่ได้หมัก และ
ไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติม
น ้าตาลหรือสาร ท้าให้
หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และ เ งื่ อน ไข ท่ีอ ธิ บดี
ประกาศก้าหนด ทั งนี 
การตรวจวัดปริมาณ
น ้ าตาลให้ เป็นไปตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร 
เงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก้าหนด 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน ำ้ตำล หรือท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลไม่
เกิน ๖ กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และ ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 
๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 
๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่ำจะ
มีสำรให้ควำมหวำนอ่ืนๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๐ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ 
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 
 

ลิตร ๑ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 
 

ลิตร ๓ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๔ ต่อเคร่ืองด่ืม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันท่ี ๓๐กันยายน ๒๕๖๖ 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำมมูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๓ 
(๓)น้ ำผลไม้(รวมถึง
เกรปมัสต์)และน้ ำพืชผัก
ตำม(๒)ท่ีมีกำรเติม
สำรอำหำรหรือสำรอื่น
ท่ีได้รับเลขสำรบบ
อำหำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยอำหำรและเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรและเงื่อนไขท่ี
อธิบดีประกำศก ำหนด 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่
เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
และ ไม่ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๓ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่ำจะ
มีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๓ 
 

ลิตร ๐.๓๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๑ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๓ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ ต่อเครื่องดื่มปริมำตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๖ 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
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ประเภทท่ี 

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 

๐๒.๐๓ 
(๓)น้ ำผลไม้(รวมถึง
เกรปมัสต์)และน้ ำ
พืชผักตำม(๒)ท่ีมีกำร
เติมสำรอำหำรหรือ
สำรอื่นท่ีได้รับเลข
สำรบบอำหำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
อำหำรและเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรและเงื่อนไขท่ี
อธิบดีประกำศ
ก ำหนด 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่
ว่ำจะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๓ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ  ไม่ว่ำจะมี
สำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 
 

๓ 
 

ลิตร ๑ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๓ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
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ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๐๒.๐๔ 
 หั ว เ ชื อ เ ข้ ม ข้ น
เฉพาะท่ีใช้กับเครื่อง
ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
พร้อมดื่ ม เพื่ อขาย
ให้กับผู้บริโภค ณ 
 จุดขายปลีก 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และ ไม่ว่ำ
จะมีสำรให้ควำมหวำนอื่นๆหรืไม่ก็ตำม 

 
 

๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๙ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๑๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑๒ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  กรัม  
ต่อเคร่ืองดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑๓ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ ต่อเครื่องดื่มปริมำตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๑๖ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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ประเภทที่ 

 
รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ-
บำท 

 
 

๐๒.๐๔ 
หัว เชื อ เข้มข้ น
เฉพาะ ท่ี ใช้กับ
เ ค รื่ อ ง ผ ลิ ต
เครื่องดื่ม พร้อม
ดื่ ม เ พื่ อ ข า ย
ให้กับผู้บริ โภค 
ณ จุดขายปลีก 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน ๖ 
กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 
 

๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๙ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๑๐ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑๒ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  กรัม  ต่อ
เครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑๖ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๘  กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๓๐ 

(ฉ)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๔๔ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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ประเภทท่ี 

 
รายการ 

อัตราภาษ ี

ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๑๖.๙๐ 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็น
เครื่องดื่มท่ีมีลักษณะ
ผงเกล็ดหรืเครื่องดื่ม
เข้มข้น ท่ีมีส่วนผสม
ของน ้าตาลและ
สามารถละลายน ้าได้ 
แต่ไม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และผลิตภัณฑ์นมท่ี
อยู่ในรูปผงตาม
กฎหมายว่าด้วย
อาหาร 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำลไม่เกิน 
๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 
 

๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๐.๑ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๐.๓ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๘  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ฉ)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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ประเภท 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มูลค่ำ  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หน่วย หน่วยละ - 
บำท 

 
 

๑๖.๙๐ 
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องดื่มท่ีมีลักษณะผง 
เกล็ด  หรือ เครื่ องดื่ ม
เข้มข้น ท่ีมีส่วนผสมของ
น ้ าต าลและสามารถ
ละ ล ายน ้ า ไ ด้  แ ต่ ไ ม่
รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและผลิตภัณฑ์
นม ท่ีอยู่ ในรูปผงตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

 
 
(ก)ท่ีไม่มีปริมำณน้ ำตำล หรือท่ีมีปริมำณน้ ำตำล   
ไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 
 

๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 

๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ กรัม 
ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๐.๓ 

(ค) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ 
กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๑ 

(ง) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๐ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๔  
กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๓ 

(จ) ท่ีมีปริมำณน้ ำตำลเกิน ๑๔ ต่อเครื่องดื่ม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๓ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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ประเภทท่ี 

 
 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตำม
มลูคำ่  
ร้อยละ 

ตำมปริมำณ 

หนว่ย หนว่ยละ - 
บำท 

 
 

๑๖.๙๐ 
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องดื่มท่ีมีลักษณะผง 
เ กล็ ด  หรื อ เ ค รื่ อ งดื่ ม
เข้มข้น ท่ีมีส่วนผสมของ
น ้ า ต า ล แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ละลายน ้าได้แต่ไม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และผลิตภัณฑ์นมท่ีอยู่ใน
รูปผงตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร 
 

 
 
(ก) ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อ
เคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร  

 
 
๐ 
 

 
 

ลิตร 

 
 
๐ 

(ข)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๖ กรัมแต่ ไม่เกิน ๘ 
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๑ 

(ค)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๘ กรัมแต่ไม่เกิน ๑๐ 
กรัม ต่อเคร่ืองด่ืมปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๓ 

(ง)ท่ีมีปริมำณน ำ้ตำลเกิน ๑๐ กรัมต่อเคร่ืองด่ืม
ปริมำตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
 

๐ 
 

ลิตร ๕ 

ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
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๖.การยกเว้นภาษี 

 
 
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร  
หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
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๖.การยกเว้นภาษี 

 
 
   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้น
ภาษี กรณี 
 -น าสินค้าบริจาคแก่ส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น หรือ
องค์การสาธารณะกุศลที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
-บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลผ่านส่วนราชการ หรือ
ผ่านองค์การ สาธารณกุศลตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด    
-สินค้าที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่
เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส ์
 ซึ่งเจ้าพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า  

 
กรณี น าไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าสรรพสามิต 
ข้อ๒ ให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ   
ขอลดหย่อนภาษีได้ 
(๒) เครื่องดื่ม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า  

 
๑.สินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
จนใช้การไม่ได้ 
๒.ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๓.หลักเกณฑ์และวิธีการคืนตามที่อธิบดีก าหนด  
    
๑.ให้สิทธิผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ ผู้น าเข้า  
๒.ใหไ้ด้รับสิทธิเสียภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละศูนย์ 
 (เฉพาะอัตราตามมูลค่า) 
๓.บัญชีวัตถุดิบ (ตัดชาและกาแฟออก) 
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8.ความรับผิดเนื่องจากการไม่เสียภาษี 

 

 
๖.การยกเว้นภาษี 
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8.ความรับผิดเนื่องจากการไม่เสียภาษี 

 

 
    
๑.เป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมที่
ก าหนดในบัญชีอัตราส่วนผสม 
๒.เป็นเครื่องดื่มที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอย่างอ่ืนและได้จด
ทะเบียนอาหารและได้รับเลขสารบบอาหาร 
๓.เป็นเครื่องดื่มที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ภาชนะบรรจุ ฉลาก
ปิดภาชนะ หรือ ฝาปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม 

 
๖.การยกเว้นภาษี 

 

 
   เป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตรา
ส่วนผสมที่ก าหนดในบัญชีอัตราส่วนผสม 

  
    
เป็นเครื่องดื่มที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอย่างอื่นและ
ได้จดทะเบียนอาหารและได้รับเลขสารบบอาหาร  
    
๑.วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ 
 และผลิตจากพืชหรือสัตว์ 
๒.สารเข้มข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ 
 หรือสารสกัดของสารใน (1) 
๓.สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1)หรือ(2) 
๔.ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งใน(1) (2) หรือ(3) 
๕.สารอย่างอ่ืน ที่ อ.ย. ก าหนด 
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8.ความรับผิดเนื่องจากการไม่เสียภาษี 

  
    
เป็นเครื่องดื่มที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ภาชนะบรรจุ 
ฉลากปิดภาชนะ หรือ ฝาปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่ม 

รายละเอียด 
๑.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
๒.สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถาน
ประกอบการผู้น าเข้า 
๓.ชื่อเครื่องดื่ม 
๔.เครื่องหมายการค้า 
๕.ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
๖.ปริมาตรสุทธิ 
๗.วัน เดือน ปี ที่ผลิตและที่หมดอายุ 
หรือ ที่ควรบริโภคก่อน 
เลขสารบบอาหาร 

 
๖.การยกเว้นภาษี 

 

๒.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ย่ืนค าขอ  
แจ้งรายละเอียดเครื่องดื่ม ส่งสินค้าเครื่องดื่ม ตัวอย่าง
สลาก ตัวอย่างวัตถุดิบ และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบดังนี้ 
(๑)แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นค้าขอ รายละเอียดของ
เครื่องดื่ม 
(๒)ส่งตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน ้าผลไม้หรือน ้าพืชผักที่
มีการเติมสารอาหารหรือสารอ่ืนที่ขอให้สิทธิในอัตรา
ตามมูลค่า ปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
(๓ )ส่ ง วั ตถุ ดิ บที่ ใ ช้ ในการผลิต เครื่ อ งดื่ ม ให้ กรม
สรรพสามิต (เจ้าพนักงานสรรพสามิตร้องขอ) 
(๔)ส่งหลักฐานการได้เลขสารบบอาหารและส่งเอกสาร
ใบขอจดทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร รวมทั ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน 

 
    
ผู้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 

ได้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ ผู้น าเข้า 

ผู้จะใช้สิทธิต้องปฏิบัติดังนี้ ต้องยื่นค าขอใช้สิทธิ 
และ ด าเนินการต่อไปนี้ 
๑.ยื่นค าขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ภายในก าหนดเวลาและสถานที่ ดังนี้ 
(๑)ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ให้ยื่นค้าขอใช้สิทธิเสีย
ภาษีในอัตราตามมูลค่าเป็นหนังสือ ก่อนการผลิต
ค รั ง แ ร ก  ณ  ส้ า นั ก ง า นส ร ร พส ามิ ต ท่ี โ ร ง
อุตสาหกรรมตั งอยู ่
(๒)กรณีผู้น้าเข้า ให้ยื่นค้าขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราตามมูลค่าเป็นหนังสือ ก่อนน้าเข้า 
 ณ ส้านักงานสรรพสามิตที่น้าเข้าครั งแรก 
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๗.ความรับผิดเนื่องจากการไม่เสียภาษี 

 
มาตรา ความผิด บทก าหนด

โทษ 
อัตราโทษ 

มาตรา ๑๘ -ไม่แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน าต่ออธิบดี 
-ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าต่อ
อธิบดี 

มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

มาตรา ๑๙ -ไม่แ จ้งราคาค่าบริการที่ เ รี ยก เก็บในการ
ประกอบกิจการต่ออธิบดี 
-ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการที่เรียกเก็บ
ในการประกอบกิจการต่ออธิบดี 

มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

มาตรา ๒๖  -น าสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีโดยถกูตอ้งและ
ครบถ้วนออกจากโรงอุตสาหกรรม 

มาตรา ๑๘๔ จ าคุกไม่เกิน๗ ปี หรือปรับตั้ง
แต่๕เท่าถึง๒๐ เท่าของค่า

ภาษีที่จะต้องเสีย 

มาตรา ๓๒ ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายใน 
สามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิตสนิค้า (บริการ) 

มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

มาตรา ๓๔ ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

มาตรา ๓๕ ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีช่ ารุดเสียหาย 

มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

มาตรา ๒๐๐  -ไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษี 
โทษ มาตรา๒๐๐จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๔ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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