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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สรุป
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อวางแผนการ
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ต่อกรมสรรพสามิตต่อไปพอดคล้องกับพันธกิจกรมสรรพสามิต ข้อ 1 บริหารการจัดเก็บภาษี เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ข้อ 1 นำนวัตกรรมมาใช้เพ่ือการ
จัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป 
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 ส่วนประกอบในการผลิตสนิค้าสรรพสามติ) 81 

9.1.4 การยกเว้นภาษี กรณีนำสินค้าไปใช้เปน็วตัถดุิบหรือสว่นประกอบ 
 ในการผลิตสนิค้าทีต่้องเสียภาษีสรรพสามติ (ตามมาตรา 106) 81 
- กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 84 
- แผนผังขั้นตอนการยกเวน้ภาษี กรณนีำสินค้าไปใช้เปน็วตัถดุิบ 
หรือสว่นประกอบในการผลติสินคา้ที่ตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต 85 

9.1.5 เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละศูนย์)  86 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 88 
- บญัชีอตัราสว่นผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
(ร้อยละศนูย์) 89 

9.1.6 เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท่ีมีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่  
(อัตราภาษตีามมูลคา่ร้อยละสาม) 97 
- กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 100 
- บญัชีอตัราสว่นผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก  
ท่ีมีการเตมิสารอาหารหรือสารอื่น (ร้อยละสาม) 100 

9.1.7 เครื่องดื่มอืน่ ๆ ที่เตมิสารอาหารหรอืสารอืน่ (อตัราภาษตีามมูลค่า 
 ร้อยละสบิ) 109 
- กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 111 

บรรณานุกรม 112 
 

 

 



 
 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบภายใน ดา้นการบริหารการจดัเก็บภาษีสรรพสามติ 
สินค้าเครื่องดื่ม และผลติภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลกัษณะผง เกลด็ หรอื 

เครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสามารถละลายน้ำได้ ประเภทที่ 06.90(1) 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 
1. นิยามสินค้าเครื่องดื่ม 

ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม ให้คำนิยามของ “เครื่องดื่ม” หมายความว่า 

๑) สิ่งซึ่ งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มี แอลกอฮอล์หรือมี
แอลกอฮอล ์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕  อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 

(ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ 
(ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง 
(ค ) เครื่องดื่มซึ่ งผู้ ผลิตได้ผลิตขึ้ น เพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิ ได้มี  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 
(ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง 
(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

๒) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค  
ณ จุดขายปลีก 

๓) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด 

และตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 กำหนดสินค้าอื่น ๆ ในตอนที่ 16 ประเภทที่ 16.90 ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้แก่ 

1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและ
สามารถละลายน้ำได้ 

2) เครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ 
แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมาย

วา่ด้วยอาหาร 
 
2. ประเภทสินค้าเครื่องดื่มและอัตราภาษีสรรพสามิต 

ลักษณะและประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 (ฉบับที่  3) ลงวันที่  31 ตุลาคม 2560 และกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี
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สรรพสามิต พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 กำหนดประเภทสินค้าเครื่องดื่ม 
ตอนที่ 2 และตอนที่ 16 ไว้ดังนี้ 

2.1 สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 มีดังน้ี 
1) ประเภท 02.01 น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่

ทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส 
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตาม

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 ข้อ 1 ให้สินค้าเครื่องดื่มน้ำแร่ตามธรรมชาติท่ี
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
แหล่งที่ผลิตน้ำแร่ขึ้น จัดเข้าพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตในประเภทที่ 02.01  

 
เครื่องดื่มประเภทน้ำโซดา 

 
 

 
 
 

อัตราภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.01 
 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 กันยายน 
2560 กำหนดพิกัดอัตราภาษเีครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.01 ดังนี้ 

 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตาม
มูลค่า 

ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.01 น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลม
ท่ีไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้
หวานอื่น ๆ และไมป่รุงกลิ่นรส 
 

14 ลิตร 0 
 
 

 
2) ประเภท 02.02 น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ 

หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทท่ี 02.03 ทั้งนี้ 
การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  
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เครื่องดื่มประเภทน้ำอดัลม 
 

   

     

 
เครื่องดื่มประเภทน้ำแร ่

 

 
 

เครื่องดื่มประเภทชกูำลังและเครื่องดื่มเกลอืแร ่
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เครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มอื่น ๆ (ยกเว้น 02.03) (เครื่องดื่มนม) 
 

 
 

เครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มอื่น ๆ (ยกเว้น 02.03) (เครื่องดื่มรังนก) 

ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 ข้อ 2 ให้สินค้าเครื่องดื่มรังนกที่ทำจากรังนก
ธรรมชาติ ที่มีปริมาณเนื้อรังนกต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักเปียก  จัดเข้าพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต ประเภทท่ี 02.02 
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เครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มอื่น ๆ (ยกเว้น 02.03)  
(เครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น น้ำดืม่รสผลไม้ เบยีร์ไร้แอลกอฮอล์ และชาหมัก เป็นต้น) 
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อัตราภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.02 
 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 กันยายน 
2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๖2 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 กำหนดพิกัดอัตราภาษเีครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.02 ดังนี้ 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.02 น้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือ
สารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือปรุงกลิ่นรส
และเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้
หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03 
(๑) น้ำแร่ และน้ำอดัลม ที่เตมิน้ำตาล
หรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือปรุง
กลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ  
แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตาม
ประเภทที่ 02.03 ทั้งนี้ การตรวจวัด
ปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำหนด 

14 ลิตร 0 
 
 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลติร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 

14 
 
 

14 
 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

0 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 

0.30 
 
 

1 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.02 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่

ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลติร  
(ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

14 
 
 

14 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลลิิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลลิิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 

14 
 
 

14 
 
 

14 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

0 
 
 
 
 

0.30 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  

14 
 
 
 

 

ลิตร 
 
 
 

 

0 
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ประเภทท่ี รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.02 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกนิ 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
(๒) เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติม
สารอาหาร หรือสารอื่นที่ได้รบัเลข
สารบบอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำหนด แตไ่ม่รวมถึงเครื่องดืม่เกลือแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และ
เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมายว่า
ดว้ยอาหาร ซึ่งต้องแสดงข้อความจำกัด
การดื่มบนฉลาก ทั้งนี้ การตรวจวัด
ปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำหนด 
 

14 
 
 
 

14 
 
 

14 
 

 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

 

1 
 
 
 

3 
 
 

5 
 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ก) ท่ีไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
กต็าม  
 

10 
 
 
 

 

ลิตร 
 
 
 

 

0 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.02 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลติร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลลิิตร  
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

0.10 
 
 
 

0.30 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ตอ่เครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลติร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.02 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

10 ลิตร 
 

 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  

10 
 
 
 

 

ลิตร 
 
 
 

 

0 
 
 

 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกนิ 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

1 
 
 
 

3 
 
 

5 
 

 
 

1.3 ประเภท 02.03 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก  
และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

 

เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพชืผัก 
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เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผัก 
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อัตราภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03 
 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 กันยายน 
2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๖2 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 กำหนดพิกัดอัตราภาษเีครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03 ดังนี้ 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.03 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และ 
น้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไมเ่ติมสุรา  
ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวาน
อื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(๑) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และ 
น้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไมเ่ติมสุรา  
ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวาน
อื่น ๆ หรือไมก่็ตาม ทั้งนี้ การตรวจวัด
ปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำหนด 

   
 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
กต็าม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

0 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 

0.30 
 
 

1 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.03 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  

แตไ่ม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

10 
 
 

10 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืทีม่ี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

0 
 
 
 
 

0.30 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
 

10 
 
 
 

 

ลิตร 
 
 
 

 

0 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
(2) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และ 
น้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไมเ่ติมสุรา  
ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวาน
อื่น ๆ หรือไมก่็ตาม ตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำหนด ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณ
น้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

 

1 
 
 
 

3 
 
 

5 
 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แตไ่ม่เกิน 8 กรัม ตอ่เครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 

0 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 

0.30 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษี 

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.03 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  

แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
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3 
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 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กนัยายน 2566 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืทีม่ีปริมาณ

น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครือ่งดื่ม
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมี
สารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ท่ีมีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

0 
 
 
 

0.30 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มีปริมาณ

น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครือ่งดื่ม
ปริมาตร 100 มิลลิลติร และไม่ว่าจะมี
สารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  

0 
 
 
 

 

ลิตร 
 
 
 

 

0 
 
 

 



- ๑๖ - 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.03 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
(3) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และ 
น้ำพืชผักตาม (2) ที่มีการเตมิสารอาหาร
หรือสารอื่นที่ไดร้ับเลขสารบบอาหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ การตรวจวัด
ปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กำหนด 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

 

1 
 
 
 

3 
 
 

5 
 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ
ไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอืน่ ๆ หรือไม่
ก็ตาม  
(ข) ท่ีมีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

 

ลิตร 
 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 

0 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 

0.30 
 



- ๑๗ - 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.03 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  

แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

3 
 
 

3 
 
 

3 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มีปริมาณ

น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครือ่งดื่ม
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมี
สารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ทำให้
หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

0 
 
 
 

0.30 
 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มีปริมาณ

น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครือ่งดื่ม
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมี
สารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  

3 
 
 
 

 

ลิตร 
 
 
 

 

0 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.03 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร และไมว่่าจะมีสารที่ 
ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไมก่็ตาม 
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

 

ลิตร 
 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

 

1 
 
 
 

3 
 
 

5 
 

 
1.4 ประเภท 02.04 หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม

เพ่ือขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 
 

เครื่องดื่มประเภทหัวเชื้อเขม้ข้นเฉพาะที่ใชก้ับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม 
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เครื่องผลิตเครื่องดื่ม ณ จุดขายปลกี 
 

     
 

        
 

อัตราภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.04 
 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 กันยายน 
2560 กำหนดพิกัดอัตราภาษเีครื่องดื่ม ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.04 ดังนี้ 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.04 หัวเชื้อเข้มขน้เฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับ
ผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 
(๑) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่อง
ผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับ
ผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก ทั้งนี้  
การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกำหนด 

   
 

 



- ๒๐ - 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.04 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

9 
 
 

10 
 
 

12 
 

 (ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
แต่ไม่เกิน 18 กรัม ตอ่เครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลติร  
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

16 
 
 

30 
 
 

44 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั ต่อ
เครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
(ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

9 
 
 

12 
 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
 

0 
 
 
 

ลิตร 
 
 
 

16 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

02.04 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  

แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
(จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

30 
 
 

44 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 (ก) ท่ีไม่มีปริมาณน้ำตาล หรอืที่มี

ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรมั  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  

0 
 

 

ลิตร 
 

 

9 
 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  
แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลติร  
(ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  
(ง) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

16 
 
 

30 
 
 

44 
 

 
1.5 ประเภท 02.05 อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่า

ด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 บัญญัติไว้ว่า “อาหาร” หมายความว่า 

ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่ 
(1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือ

ในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้ โทษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(2)  วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

ข้อ 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ  
อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ 
(conventional foods) สำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 



- ๒๒ - 
 

เครื่องดื่มประเภทอาหารชนิดเหลว 
 

 

 
 
 

 
 
 

เครื่องดื่มประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
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2.2 สินค้าเครื่องดื่ม ตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ  
ตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ ประเภท 16.90 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะ

ผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

เครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 
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เครื่องดื่มเข้มข้น 
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อัตราภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม ตอนที ่16 สินค้าอื่น ๆ ประเภทท่ี 16.90 
 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2560 กำหนดพิกัดอัตราภาษเีครื่องดื่ม ตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ ประเภทที่ 16.90 ดังนี้ 
 

ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หนว่ย หน่วยละ-บาท 

16.90 (1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มี
ลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มขน้ 
ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถ
ละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลติภัณฑ์เสริม
อาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบ
ผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(ก) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มี
ลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มขน้ 
ท่ีมีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถ
ละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลติภัณฑ์เสริม
อาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบ
ผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ทั้งนี้  
การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกำหนด 

 

   
 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 1) ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม 

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
2) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

3) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลติร  

 

0 
 

0 
 
 

0 
 

 

ลิตร 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

0 
 

0.10 
 
 

0.30 
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ประเภทท่ี รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

16.90 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 4) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  

แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 

5) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม 
แต่ไม่เกิน 18 กรัม ตอ่เครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

6) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  

 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 1) ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม 

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
2) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลลิิตร  

0 
 

0 

ลิตร 
 

ลิตร 

0 
 

0.30 
 
 

 3) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  
แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

4) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 

5) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร  

 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 
 

ลิตร 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 1) ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม 

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 2) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม  

แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดืม่ปริมาตร 
100 มิลลลิิตร 

0 
 

0 
 
 

 

ลิตร 
 

ลิตร 
 
 

 

0 
 

1 
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ประเภทที่ รายการ 
อัตราภาษ ี

ตามมูลค่า ตามปริมาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

16.90 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
 3) ทีม่ีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม  

แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
100 มิลลิลิตร  

4) ท่ีมีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

 

0 
 
 

0 

ลิตร 
 
 

ลิตร 

3 
 
 

5 
 

 
3. การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่ม 
1) ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2560 บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 และบัญชีท้าย
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดลักษณะประเภท
สินค้าเครื่องดื่ม ประเภทที่ 02.01 - 02.05 และบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ ประเภทที่ 16.90 ได้กำหนดประเภท
เครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ 

2) กำหนดให้สินค้าเครื่องดื่มน้ำแร่ตามธรรมชาติที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งที่ผลิตน้ำแร่นั้น จัดเข้าพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตในประเภทท่ี 02.01 น้ำโซดาหรือน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวาน 
อื่น ๆ หรือไม่ปรุงกลิ่นรส ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

3) กำหนดให้สินค้ารังนกที่ทำจากรังนกธรรมชาติที่มีปริมาณเนื้อรังนกต่ำกว่า 
ร้อยละ 50 โดยน้ำหนักเปียก จัดเข้าพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.02 ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

4) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อธิบายสินค้าเครื่องดื่ม ประเภทที่ 
02.05 โดยอธิบายคำว่า “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่ วัตถุทุกชนิดที่
คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่ างกายไม่ว่าด้วยวิธี ใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึง 
ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และ
วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส และอธิบาย “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่น เป็นองค์ประกอบ อยู่ใน
รูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซึ่ งมิ ใช่ รูปแบบอาหารตามปกติ  
(conventional foods) สำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ 



- ๒๘ - 
 

5) กำหนดให้หัวเชื้อเข้มข้น เฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขาย
ให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก เป็นสินค้าเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
จัดเข้าพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.04 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1) บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2560 ลงวันที่  18 มีนาคม 2560 ตอนที่  2 สินค้าเครื่องดื่ม ประเภทที่ 02.01 - 02.05 และ 
02.09  

2) พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ ประเภทที่ 16.90 (เครื่องดื่มผง เกล็ด หรือ
เครื่องดื่มเข้มข้น) 

3) กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2560 ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม ประเภทที่ 02.01 - 02.04 

4) กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ ประเภทที่ 16.90 

5) กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  8) พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม ประเภทที่ 02.02 – 02.03 

6) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 (เครื่องดื่มน้ำแร่ฯ เครื่องดื่มรังนก) 

6) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 (อาหาร
ชนิดเหลวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภท 02.05) 

7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2543 ขอ้ 3 - 4 (น้ำแร่ธรรมชาติ) 
 
4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสินคา้เครื่องดื่ม 

4.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความ
รวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

4.2 ผู้นำเข้าสินค้า หมายความว่า ผู้นำของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังนั้น  
การพิจารณาว่าใครมีสถานะเป็นผู้นำเข้าจึงต้องพิจารณา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้ “ผู้นำเข้า” หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียใน 
ของใด ๆ นับแต่เวลาที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรจนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไป
โดยถูกต้องพ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร 
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5. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าสินค้าเครื่องดื่ม 

5.1 การจดทะเบียนสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.1.1 การจดทะเบียนสรรพสามิต 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสนิค้าเครื่องดื่ม ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบคำขอ

จดทะเบียนสรรพสามิตฯ (ภส.01-01) พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่ง ให้แยกยื่น            
คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตเป็นรายโรงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีการประกอบ
อุตสาหกรรมอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น และยังไม่ได้จดทะเบียน
สรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าว ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดี
กำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
เริ่มประกอบอุตสาหกรรม เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมดังกล่าวยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันก่อนวัน
เริ่มผลิต หรือเริ่มนําเข้าสินค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่
เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรม เว้นแต่อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 
หรือนําส่งคืนใบทะเบียนสรรพสามิต  

กรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชํารุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึง 
การชํารุดในสาระสำคญัหรือการสูญหาย ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตให้ถือเป็นใบทะเบียนสรรพสามิต  

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะยา้ยโรงอุตสาหกรรม ให้แจง้ย้าย ณ สถานที่ที่
ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตออก         
ใบทะเบียนสรรพสามิตให้ใหม่ 

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะเลิกหรือโอนกิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอน
กิจการต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือ
โอนกิจการนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ ให้ผู้รับโอนกิจการยื่นคําขอจดทะเบียน
สรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอนกิจการ และให้ประกอบกิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับ              
ใบทะเบียนสรรพสามิต  

กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอ 
จดทะเบียนสรรพสามิตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถึงแก่ความตาย ในกรณีที่
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งยกเลิกใบทะเบียนสรรพสามิตต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมถึงแก่ความตาย ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมยังคงใช้ได้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการไม่ยื่นงบเดือนหรือ 
ผู้นําเข้าไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป อธิบดี 
มีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสรรพสามิตได้ 

http://www.excise.go.th/


- ๓๐ - 
 

5.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1) พระราชบัญญั ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ลงวันที่  18 มีนาคม 2560  

ตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 และ มาตรา 38 
 2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับ

ใบแทน ใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำ
บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

5.2 การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.2.1 การแจง้ราคาขายปลีกแนะนำ 

ราคาขายปลีกแนะนำ หมายความว่า ราคาที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า 
ประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะนำของสินค้าเครื่องดื่ม เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าท่ีใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี
ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส. 02-01) ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการของผู้นำเข้า หรือ
สถานที่ตรวจปล่อยสินค้านำเข้าตั้งอยู่ ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีหรือก่อนการนำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนำ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าแจ้งราคาขายปลกีแนะนำและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  
(ภส. 02-01) ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ณ สถานที่ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ก่อนวันที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคา  

การแจง้ราคาขายปลีกแนะนำ 
1) ให้แจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ที่เป็นราคาขายไม่รวมภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2) โครงสร้างราคาขายปลกีแนะนำ ให้แสดงรายการ  
    ต้นทุนการผลิต + ค่าบริหารจัดการ +กำไรมาตรฐาน = ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
3) การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า สามารถใช้เป็นราคา

ขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยสามารถเลือกวิธีกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ  
สามารถอ้างอิงราคาขายปลีกได้ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง 1. กับ 2. ดังต่อไปนี้ 

1. การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป   
(1) ราคาขายทีป่รากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price) 
(2) ราคาขายทีป่รากฏในสื่อทุกประเภทเพ่ือแสดงราคาสินค้า (โบรชัวร์ แคตตาล็อก)  
(3) ราคาขายทีป่รากฏในรายการราคา (Price List)  
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(4) ราคาขายที่ได้แจ้งไว้กับหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น กรมการค้าภายใน 
กรมสรรพากร 

2. การแสดงรายชื่อร้านค้าปลีก (อย่างน้อย 5 ร้านค้า หรือเท่าที่มี) 
4) แจ้งก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือก่อนการ

นำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
5.2.2 การผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ 

 ให้ผู้นำเข้านำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำ
สินค้าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำสนิค้าเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า  

1) ที่จำแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอาการตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ  
ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และไม่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร กรณี 
การนำเข้าดังกล่าวหากผู้นำเข้าได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้แล้ว ให้ได้รับการผ่อนผันเฉพาะการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ และไม่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

2) ท่ีไม่ได้จำแนกประเภทไว้ในภาคท่ีว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากร ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะนำ ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต และไม่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยให้แสดงแบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้า (แบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้า) ต่อเจ้าพนักงานศุลกากร 
กรณีการนำเข้าดังกล่าวหากผู้นำเข้าได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้แล้ว ให้ได้รับการผ่อนผันเฉพาะการแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ และไม่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำ 
เข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

กรณีการผ่อนผัน 

1. สินค้าที่นำติดตัวเข้ามา 

2. สนิค้าที่นำมาเพือ่เป็นตัวอย่าง 

3. สินค้าที่นำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อ
การค้า 

กรณีการผ่อนผัน 

1. การจดทะเบียนสรรพสามิต 

2. การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ 

3. การจัดทำบัญชีรับจ่ายสนิค้าที่นำเข้า
มาในราชอาณาจักร 

ที่จำแนกประเภทไว้
ในภาคที่ว่าด้วยของ
ที่ได้รับยกเว้นอากร

ตามกฎหมาย
ศุลกากร 

ที่ไม่ได้จำแนก
ประเภทไว้ในภาค

ที่ว่าด้วยของที่ได้รับ
ยกเว้นอากรตาม
กฎหมายศุลกากร 

ให้แสดงระบบข้อมูลการนำเข้าสนิค้า
ตามแนบท้ายประกาศกรมฯ 
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5.2.3 การสำรวจ การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้า การพิจารณา 
ฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า  

“ราคาขายปลีก” หมายถึง ราคาที่ผู้ขายขายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปในตลาดปกติที่ไม่เป็น
ราคาเพ่ือส่งเสริมการขาย หรือราคาที่ขายให้แก่ผู้มีสิทธิพิเศษ ซึ่งได้จากการสำรวจของกรมสรรพสามิต 

การสำรวจราคาขายปลีกให้สำรวจจากสถานที่ขายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
1) ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เช่น The Mall Group, Central Group 

เป็นต้น 
2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) เช่น Big C Supercenter, Tesco Lotus 

เปน็ตน้ 
3) ร้านสรรพาหาร (Supermarket) เช่น Tops Supermarket, Villa Market เป็นต้น 
4) ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น 7-Eleven, Family Mart เป็นต้น 
5) ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เช่น Wine Connection, B-Quick 

เป็นต้น 
6) ร้านขายของชำ หรือร้านโชห่วย (Grocery Store) 
7) ร้านค้าออนไลน์ (Online Store) 
8) ร้านอาหารทั่วไป หรือร้านอาหารในโรงแรม (Restaurant) 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจราคาขายปลีก 
1) การพิจารณาเลือกสถานที่ขายสินค้า 

(1) กรณีสถานที่ตามข้อ 1) – 4) ให้เลือกร้านค้าทีม่ีสาขาตั้งอยู่มากกว่า 1 จังหวัด 
  (2) กรณีสถานที่ตามข้อ 5) – 6) ให้เลือกร้านค้าท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในแหล่งซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงและเดินทางมาจับจ่าย 
ใช้สอยได้อย่างสะดวก 

2. ร้านค้าทีผู่บ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมมาซื้อสินค้า 
3. ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งที่มีข้อมูลราคาขายปลีกที่น่าเชื่อถือหรือมีการถูกควบคุม

และตรวจสอบราคาจากทางราชการ 
(3) กรณีสถานที่ตามข้อ 7) ให้เลือกร้านค้าออนไลน์ที่เป็นร้านค้าเฉพาะอย่าง และ

เป็นร้านค้าทางการของผู้ผลิตหรือผูน้ำเข้าหรือร้านของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้น ๆ  
(4) กรณีสถานที่ตามข้อ 8) ให้เลือกร้านค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าได้

แจ้งไว้ต่อกรมสรรพสามิตตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ หรือร้านค้าที่มีสินค้าชนิดนั้นจำหน่ายอยู ่
2) การสำรวจราคาขายปลีก 

(1) กรณีสถานที่ตามข้อ 1) – 6) ให้ใช้การสำรวจราคาจากร้านค้าดังกล่าวที่อยู่ใน
พ้ืนที่ของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเลือกร้านค้าประเภทละ 5 แห่ง หรือหากมี 
น้อยกว่า 5 แห่ง ให้เลือกเท่าที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

กรณีมีการขอข้อมูลราคาจากสำนักงานใหญ่ของสถานที่ขายสินค้าหรือบริษัท 
ที่บริหารจัดการสถานที่ขายสินค้าตามข้อ 1) – 4) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ถือเอาราคานั้น
เปน็ราคาที่ได้จากการสำรวจของกรมสรรพสามิต 
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(2) กรณีสถานที่ตามข้อ 7) ให้ใช้การสำรวจราคาสินค้าร้านค้าออนไลน์ในกรณีที่
สินค้านั้น ๆ ไม่มีจำหน่ายในข้อ 1) – 6)  

(3) กรณีสถานที่ตามข้อ 8) ให้ใช้การสำรวจราคาสินค้าในร้านค้าอาหารในกรณีที่
สินค้านั้น ๆ ไม่มีจำหน่ายในช่องทางอื่น ๆ  

3) ความถี่ของรอบการสำรวจ กรมสรรพสามิตจะสำรวจราคาขายปลีกสินค้าอย่างน้อย 
ปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตสามารถสำรวจราคาขายปลีกจากสถานที่ตามข้อ 1) – 8) ได้ตามเวลา
ท่ีเห็นสมควร 

4) วิธีการในการสำรวจราคาขายปลีก 
(1) ให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สำรวจราคาขายปลีกสินค้าจากสถานที่ตามข้อ  

1) – 6) สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม ประเภทละ 5 แห่ง หรือหากมีน้อยกว่า 5 แห่ง ให้เลือกเท่าที่มีอยู่ใน
เขตพ้ืนที่นั้น 

(2) กรณีสินค้าเครื่องดื่มไม่มีจำหน่ายในสถานที่ตามข้อ 1) – 6) ให้กรมสรรพสามิต
สำรวจราคาขายปลีกในสถานที่ตามข้อ 7) อย่างน้อย 1 แห่ง 

(3) กรณีสินค้าเครื่องดื่มไม่มีจำหน่ายในสถานที่ตามข้อ 1) – 7) ให้กรมสรรพสามิต
สำรวจราคาขายปลีกในสถานที่ตามข้อ 8) อย่างน้อย 1 แห่ง 

กรณีเห็นสมควร กรมสรรพสามิตสามารถดำเนินการสำรวจราคาจากแห่งข้อมูลอื่น
เพ่ือประกอบการสำรวจราคาขายปลีกของกรมสรรพสามิต โดยการสำรวจข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าจาก
สำนักงานใหญ่ของสถานที่ขายสินค้าหรือบริษัทที่บริหารจัดการสถานที่ขายสินค้าตามข้อ 1) – 4) 
สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม โดยขอให้สำนักงานใหญ่ของสถานที่ขายสินค้าหรือบริษัทที่บริหารจัดการสถานที่
ขายสินค้าดังกล่าวส่งข้อมูลราคาขายปลีกของสินค้าให้แก่กรมสรรพสามิต เพ่ือประกอบการสำรวจราคา
ขายปลีกสินค้าด้วยก็ได้ 

(4) การนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพสามิต ให้ใช้วิธีดังนี้ 
1. กรณีสำนักงานใหญ่ของสถานที่ขายสินค้า หรือบริ ษัทที่บริหารจัดการ

สถานที่ขายสินค้าเป็นผู้นำส่ง ให้ส่งไฟล์ข้อมูลราคาขายปลีกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนำส่งข้อมูล
ผ่านช่องทางอื่น ๆ ของกรมสรรพสามิต 

2. กรณีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สำรวจราคาขายปลีก ให้นำส่งข้อมูลบันทึก
ลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนำส่งข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ ของกรมสรรพสามิต 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกของสินค้า 
กรมสรรพสามิตจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประมวลผลราคาขายปลีกของสินค้าที่รวบรวมได้ เพ่ือหาราคาฐานนิยมของสินค้า 
แต่ละชนิด โดยจะถือเอาราคาที่ได้จากการสำรวจจากสถานที่ขายสินค้าในข้อ 2 แต่ละแห่งเป็น 1 ราคา
ขายปลีกไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีหลายสาขาหรือไม่ก็ตาม 

6) การพิจารณาราคาฐานนิยม 
(1) ให้กรมสรรพสามิตหาราคาฐานนิยมของสถานที่แต่ละประเภทจากสถานที่ตั้ง  

6 ประเภท ตามข้อ 1) – 6) 
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(2) เมื่อได้ราคาฐานนิยมของแต่ละสถานที่ทั้ง 6 ประเภทแล้ว กรมสรรพสามิตจะถือ
ราคาฐานนิยมของราคาฐานนิยมของสถานที่ทั้ง 6 ประเภท เป็นราคาฐานนิยมของสินค้าในรอบการ
สำรวจนั้น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

1. กรณีสินค้านั้นมีวางจำหน่ายในสถานที่ไม่ครบทั้ง 6 ประเภท ให้ใช้ราคาฐาน
นิยมเฉพาะสถานที่ที่มีสินค้านั้น ๆ วางจำหน่าย 

2. กรณีมีราคาฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า ให้เลือกใช้ราคาฐานนิยมสูงสุด 
3. กรณีที่ไม่มีฐานนิยม ให้ใช้ราคาขายปลีกสูงสุดที่ได้จากการสำรวจ 

(3) กรณีสินค้านั้นไม่ได้วางจำหน่ายในสถานที่ตามข้อ 1) – 6) ให้ถือราคาที่ได้จาก
สถานที่ตามข้อ 7) เป็นราคาฐานนิยม 

(4) กรณีสินค้านั้นไม่ได้วางจำหน่ายในสถานที่ตามข้อ 1) – 7) ให้ถือราคาที่ได้จาก
สถานที่ตามข้อ 8) เป็นราคาฐานนิยม 

5.2.4 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญั ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่  18 มีนาคม 2560  

ตามมาตรา 17 และ มาตรา 18 
2) กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 

ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง

ราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560  
4) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง

ราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
5) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง

ราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
6) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ  

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้า การพิจารณาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 

7) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชี
จ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามาหรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพ่ือการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

5.3 การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.3.1 การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสินค้าเครื่องดื่มประเภท 02.02 ประเภทที่ 02.03 และ

ประเภทที ่02.04 
1) วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

(1) การตรวจวดัปริมาณน้ำตาล ให้ตรวจวัดจากปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar) 
ที่อยู่ในสินค้านั้น ๆ ทั้งน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลที่เติมในกระบวนการผลิต  
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(2) ให้ใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis of 
AOAC International) หรือวิธีที่เทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการ
ทดสอบน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar)   

(3) กรณีประสงค์ให้กรมสรรพสามิตตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้า ให้ส่งตัวอย่าง
สินค้าเครื่องดื่ม ในประเภทที่ 02.02 ประเภทที่ 02.03 หรือประเภทที่ 02.04 ให้กรมสรรพสามิตตรวจ
วิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ โดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งให้ 
กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาชนะบรรจุต่อหนึ่งตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

2) หน่วยงานที่ตรวจวัดและรับรองผลการวิเคราะห์ 
(1) กรมสรรพสามิต 
(2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(3) ส่วนราชการหรือสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ

ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
(4) หน่วยงานที่มีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (Good Laboratory Practice/Excise Department : 
GLP/EXD) หรือสูงกว่า และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

3) ให้ถือปริมาณน้ำตาลในสินค้าตามที่ปรากฎในผลวิเคราะห์ของหน่วยงานที่กำหนด 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราภาษีเพ่ือการคำนวณภาษสีรรพสามิต 

4) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม เป็นผู้แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณ
น้ำตาลในสินค้าพร้อมแสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลของหน่วยงานที่กำหนด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณภาษี ตอ่เจ้าพนักงานสรรพสามิตพร้อมกับการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ  

5) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลใน
สินค้า ให้แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลและผลวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลใหม่ พร้อมกับการยื่นแบบ
แจ้งราคาขายปลีกแนะนำ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนำ ให้แจ้งผลก่อนการยื่นแบบ
รายการภาษีและชำระภาษี 

6) กรณีมีสูตรการผลิตเดียวกันและมีปริมาณน้ำตาลเท่ากันแต่มีหลายปริมาตร ให้แจ้ง
ผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลพร้อมแสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลเฉพาะสินค้าขนาดบรรจุใดขนาด
บรรจุหนึ่งก็ได้ 

7) กรณีท่ียังอยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถยื่นหนังสือรับรอง
ปริมาณน้ำตาลและปริมาตรเครื่องดื่มเพ่ือการชำระภาษีสรรพสามิตได้ และเมื่อได้รับผลการทดสอบแล้ว
ต้องนำมายื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต่อไป หากปรากฏว่าผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลจาก
หน่วยงานท่ีกำหนดสูงกว่าที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับรอง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและ
เงินเพ่ิมตามกฎหมายต่อไป 
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5.3.2 การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ ประเภทที ่16.90 (1) 

1) วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
(1) การตรวจวดัปริมาณน้ำตาล ให้ตรวจวัดจากปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar) 

ที่อยู่ในสินค้านั้น ๆ ทั้งน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลที่เตมิในกระบวนการผลิต  
(2) การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลของเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม

เข้มข้นฯ ประเภทท่ี 16.90 (1) ต้องทำการเตรียมเครื่องดื่มก่อนทำการตรวจวัด โดยการละลายหรือผสม
เครื่องดื่มด้วยน้ำตามปริมาตรที่ระบุไว้ในคำแนะนำการบริโภคบนฉลากปิดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์  
(เตรียมที่ 1 หน่วยบริโภค) ทั้งนี้ กรณีไม่มีคำแนะนำในการบริโภคให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
เป็นผู้รับรองอัตราส่วนผสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจวัด และเกณฑ์นี้ให้ถือเป็นเกณฑ์การรับรอง 
เพ่ือการชำระภาษีสรรพสามิตด้วย   

(3) ให้ใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis of 
AOAC International) หรือวิธีที่เทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการ
ทดสอบน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar)   

(4) หากฉลากปิดภาชนะหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ระบุคำแนะนำการบริโภคไว้ 
หลายวิธี ให้ใช้ปริมาตรการผสมในอัตราส่วนผสมที่น้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล 
โดยวิธีการผสมน้ำตามปริมาณในคำแนะนำ และจะใช้อัตราส่วนผสมนี้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี 

(5) กรณีประสงค์ให้กรมสรรพสามิตตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้า ให้ส่งตัวอย่าง
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของ
น้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันยื่นแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนำ โดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 ภาชนะบรรจุ ต่อหนึ่งตัวอย่างที่ส่งตรวจ  

2) ปริมาณน้ำตาล จะใช้ปริมาณน้ำตาลที่ได้จากผลการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาอัตราภาษเีพ่ือการคำนวณภาษ ี

3) ปริมาตรเครื่องดื่ม จะใช้ปริมาตรที่ได้จากเครื่องดื่มที่ละลายด้วยน้ำแล้ว และเป็นผล
ที่ได้จากการตรวจวัดหลังผสมและละลายแลว้  

4) หน่วยงานที่ตรวจวัดและรับรองผลการวิเคราะห์ 
(1) กรมสรรพสามิต 
(2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(3) ส่วนราชการหรือสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ

ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  
(4) หน่วยงานที่มีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (Good Laboratory Practice/Excise Department : 
GLP/EXD) หรือสูงกว่า และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 
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5) กรณีที่ยังอยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถยื่นหนังสือรับรอง
ปริมาณน้ำตาลและปริมาตรเครื่องดื่มเพ่ือการชำระภาษีสรรพสามิตได้ และเมื่อได้รับผลการทดสอบแล้ว
ต้องนำมายื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต่อไป หากปรากฏว่าผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลจาก
หน่วยงานที่กำหนดสูงกว่าที่ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีรับรอง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและ
เงินเพ่ิมตามกฎหมายต่อไป 

6) รายงานผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลอย่างน้อยต้องระบุ  
(1) ปริมาณน้ำตาลที่หน่วยเป็นกรัมต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร และ 
(2) ปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มหลังผสมต่อ 1 หน่วยการบริโภค 

7) ทั้งนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาตรสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
ที่มีลักษณะผง เกล็ด ให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 1.6 ของปริมาตร ในกรณีที่ค่าความ
คลาดเคลื่อนเกินร้อยละ 1.6 ทำให้ปริมาตรของเครื่องดื่มที่ได้ยื่นเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนต้องเสียภาษี
พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ณ วันทีค่วามรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นตามกฎหมายต่อไป 

5.3.3 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
1) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจวัด

ปริมาณน้ำตาล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจวั ด

ปริมาณน้ำตาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัด

ปริมาณน้ำตาลสำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผงเกล็ด หรือเครื่องดื่ม
เข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ลงวันที่ 25 ธนัวาคม 2560 

4) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัด
ปริมาณน้ำตาลสำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม
เข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ผลติภัณฑ์นมที่อยูใ่นรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (ฉบับ 2) ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

5.4 การแจ้งวันเวลาทำการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.4.1 การแจ้งวันเวลาทำการ 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้า ต้องแจ้งวันเวลาทำการตามปกติ และวันเวลา 
หยุดทำการของโรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ ให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิต
สินค้า หรือวันเริ่มนําเข้าสินค้า และถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้
อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ถ้าโรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ ต้องเพ่ิมเวลาทำการโดยเร่งด่วนหรือต้อง
หยุดงานเพราะเหตุจําเป็น ให้แจ้งให้อธิบดีทราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทำให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้า ไม่สามารถแจ้งได้ภายในระยะเวลา อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติได้ 
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5.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่  18 มีนาคม 2560  

ตามมาตรา 15 

5.5 การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษสีรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.5.1 การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต 

ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีสรรพสามิต 
1) ผู้ผลติหรอืผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
3) ผู้นำเขา้สินคา้ 
4) บุคคลอื่นใด ตามที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนด เช่น ผู้ดัดแปลง

รถยนต์ เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นต้น 
อัตราภาษีสรรพสามติ 
มี 2 ประเภท คือ อัตราตามมูลค่า และอัตราตามปริมาณ  
1) อัตราตามมูลค่า หมายถึง การจัดเก็บภาษีโดยคำนวณจากร้อยละของมูลค่าสินค้า 

หรือรายรับของสถานบริการ เช่น รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาขายปลีกแนะนำ เป็นต้น 

2) อัตราตามปริมาณหรือตามสภาพ หมายถึง การจัดเก็บภาษีโดยคำนวณจาก
ปริมาณของสินค้า ซึ่งกำหนดตามหน่วยน้ำหนักสุทธิหรือปริมาณสุทธิของสินค้านั้น เช่น สินค้าน้ำมัน 
ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามปริมาตร ในอัตรา 5 บาทต่อลิตร สินค้ายาสูบ จัดเก็บตามน้ำหนักใน
อัตรา 1.2 บาทต่อกรัม เป็นต้น 

ฐานราคาภาษีสรรพสามติ 
การคำนวณภาษีตามอัตราตามมูลค่าจำเป็นต้องมีฐานราคาเพ่ือใช้ในการคำนวณภาษี 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้ฐานราคาทั้งหมด 2 ฐานราคา ได้แก่ 
1) ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หมายถึง ราคาขายปลีกแนะนำ

ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป โดยใช้สำหรับสินค้า
ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตที่ผลติและจำหน่ายภายในประเทศ 

2) รายรับ หมายถึง เงิน ทรัพย์สินค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคำนวณได้
เป็นเงินที่ได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการให้บริการ โดยใช้สำหรับสถานบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

การคำนวณภาษีสรรพสามิต 
การคำนวณภาษีสรรพสามิต คำนวนได้ 3 กรณี ดังนี้ 
1) กรณีอัตราภาษีตามปริมาณ 

ภาษสีรรพสามิตตามปริมาณ = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษีสรรพสามิต 
2) กรณีอัตราภาษีตามมูลค่า 

ภาษีสรรพสามติตามมูลคา่ = ราคาขายปลกีแนะนำ x อัตราภาษีสรรพสามติ 
3) กรณีมีการระบุอตัราภาษี ทั้งตามปริมาณและตามมลูค่า หรือ 1) + 2) 

ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ + ภาษสีรรพสามิตตามมูลค่า 
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การจดัเก็บภาษีและอตัราภาษีสินค้าเครือ่งดื่ม 
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดวิธีการจัดเก็บ

ภาษีและอัตราภาษีสินค้าเครื่องดื่ม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี โดยนอกจากจะจัดเก็บภาษี
สินค้าเครื่องดื่มในอัตราตามมูลค่าแล้ว ยังกำหนดให้จัดเก็บภาษีตามปริมาณต่อหน่วย (หนึ่งลิตร)  
อีกด้วย โดยอัตราภาษีที่จัดเก็บตามปริมาณจะกำหนดไว้ตามช่วงของปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่ม 
ตามประเภทที่ 02.02 ประเภทที่ 02.03 ประเภทที่ 02.04 และประเภทที่ 16.90 (1) จะเห็นได้ว่า
อัตราภาษีตามปริมาณที่จัดเก็บจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในเครื่องดื่ม 
แต่ละชนิด หลกัเกณฑ์การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้ตรวจวัดจากปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total sugar)  
ที่อยู่ในสินค้าเครื่องดื่มนั้น ๆ ทั้งน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลที่เติมอยู่ในกระบวนการผลิต 
โดยให้คำนวณปริมาณน้ำตาลที่ “กรัม” ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ดังนั้น ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องยื่นเสียภาษีสรรพสามิตทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ตามอัตราที่กำหนดใน
บญัชีทา้ยกฎกระทรวงฉบบัดังกล่าว 

การคำนวณภาษีเครื่องดื่ม 
อัตราตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ X อัตราภาษตีามมลูค่า (ร้อยละ) 
(การเสียภาษีสินค้าตามมูลค่า ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะนำ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
บวกด้วย  
อัตราภาษีตามปริมาณ = อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาล X ปริมาตรสุทธิ/1,000 
ตัวอยา่งการคำนวณภาษีสรรพสามติเครื่องดื่ม 
1. เครื่องดื่มประเภทน้ำอดัลม 

ตัวอย่าง เครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อ ก. ขนาดกระป๋อง 325 มิลลิลิตร ราคาขายปลีก
แนะนำไม่รวม VAT 13.08 บาท น้ำตาลทั้งหมด 11 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร (อัตราภาษีตามมูลค่า 
14% อัตราตามปริมาณ 0.50 บาทต่อลิตร) 

วิธีคำนวณ 
1) ภาระภาษีตามปริมาณ 
น้ำตาล 11 กรัม ตอ่ 100 มิลลลิิตร เสียภาษีตามค่าความหวาน 0.50 บาทต่อลิตร 

= 0.50 X (325/1,000) 
= 0.16 บาท 

2) ภาระภาษีตามมูลคา่ 
= 13.08 X (14/100) 
= 1.83 บาท 

3) คำนวณภาษีสรรพสามิต 
= 0.16 + 1.83 = 1.99 บาทต่อ 1 กระป๋อง 

4) คำนวณภาษีสรรพสามิตเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
= 1.99 X (10/100) 
= 0.20 บาทต่อ 1 กระป๋อง 
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หมายเหตุ ผู้เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับ
สินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี  

2. เครื่องดื่มที่มีลักษณะเป็นผง เกล็ด 
ตัวอย่าง กาแฟ ทรีอินวัน ยี่ห้อ เอ ในการชงแต่ละครั้งมีปริมาณน้ำตาลสุทธิ  

12 กรัม ต่อน้ำหนัก 17.5 กรัม (น้ำหนักน้ำตาลเป็นปริมาณที่ได้จากผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ) 
ปริมาตรน้ำผสมตามฉลากแนะนำ 130 มิลลิลิตร 

สูตรคำนวณ ภาษีสรรพสามิต = ภาษีตามปริมาณ (อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาล 
(บาท) คูณ ปริมาตรสุทธิหน่วยเป็นลิตร) 

วิธีการคำนวณ 
1. ปริมาตรน้ำผสมตามฉลากแนะนำ (มิลลิลิตร) เท่ากับ 130 มิลลลิิตร 
2. ปริมาตรของเครื่องดื่มชนิดผง ขนาด 17.5 กรัม เมื่อละลายแล้วที่ปริมาณน้ำ 

130 มิลลลิิตร จะตรวจวัดปริมาตรได้เท่ากับ 136 มิลลิลติร (จากห้องปฏบิัติการ) 
3. ปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อปริมาตรสุทธิเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร เท่ากับ 8.82 

กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (12 กรัม x (100 มิลลิลิตร/136 มิลลิลิตร)) อัตราภาษีตามปริมาณความ
หวานเท่ากับ 0.3 บาทต่อลิตร 

4. ภาษีสรรพสามิตต่อภาชนะ เท่ากับ 0.0408 บาทต่อซอง 
= (0.3 บาท x (136 มิลลิลิตร/1,000 มิลลิลิตร)) 

5. คำนวณภาษีสรรพสามติเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
= 0.0408 x (10/100) 
= 0.00408 บาทต่อซอง 

หมายเหตุ ผู้เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับ
สินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี  

3. เครื่องดื่มเข้มข้น 
ตัวอย่าง เครื่องดื่มเข้มข้นกลิ่นสละ ยี่ห้อ บี ปริมาณต่อหน่วยบริโภค 40 มิลลิลิตร 

มนี้ำตาล 34 กรัม (น้ำหนักน้ำตาลเป็นปริมาณที่ได้จากผลการทดสอบ) โดยจำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด
ประมาณ 18 หน่วย วิธีการผสมตามฉลากแนะนำ ผสมน้ำหวาน 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วน (ข้อมูลตาม
ฉลาก) 

วิธีการคำนวณ  
1. ปริมาณสุทธิ เครื่องดื่มที่ ผสมน้ำต่อหน่วยบริ โภค (40 มิลลิลิตร + 160 

มิลลิลิตร) เท่ากับ 200 มิลลิลิตร 
2. ปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อปริมาตรสุทธิเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตรเท่ากับ 17 กรัม

ต่อ 100 มิลลิลิตร (34 กรัม x (100 มิลลิลิตร/200 มิลลิลิตร)) อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน
เท่ากับ 1 บาทต่อลิตร 

3. ภาษีสรรพสามิตต่อภาชนะ เท่ากับ 3.60 บาทต่อขวด 
= [( 40 มิลลิลิตร + 160 มิลลิลติร) / 1,000 มิลลิลิตร] x 1 บาท 
= 0.20 บาท x 18 หน่วยบริโภค 
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4. คำนวณภาษีสรรพสามติเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
= 3.60 x (10/100) 
= 0.36 บาทต่อขวด 

หมายเหตุ ผู้เสียภาษีสรรพสามิตต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับ
สินค้าหรือบริการในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี  

การเปลีย่นฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่าเป็นราคาขายปลีกแนะนำ 
ในกรณีสินค้าให้ถือตามราคาขายปลีกแนะนำ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคาขาย

ปลีกแนะนำให้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และกำไรมาตรฐานซึ่งจะต้องไม่ตำ่กว่า
ราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าที่ใช้ในการ
คำนวณภาษี ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะนำต่ออธิบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ถ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนำที่แจ้งไว้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 

การยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามติและสถานทีใ่นการยื่นแบบรายการภาษ ี
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ยื่นแบบรายการภาษีและชำระ

ภาษีตามแบบ ภส. 03-07 ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาหรือ
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

1. แบบรายการภาษี  
1) แบบ ภส.03-07 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ  
2) แบบตามกฎหมายศุลกากร กรณีผู้นำเข้า 

2. สถานที่ยืน่ชำระ   
1) ในประเทศ ที่สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา/พ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  
2) นำเข้า ที่สำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากร (ยกเว้นชำระเพ่ิมเติมให้ชำระที่

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการหรือสรรพสามิตพ้ืนที่ด่านตั้งอยู่ โดยใช้แบบ ภส.03-07  
โดยอนุโลม) 

3) ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ยื่นแบบ
รายการและชำระภาษีสำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

(1) มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
(2) กรณีอยู่จังหวัดอื่นหรือมีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่งอธิบดีอนุญาตให้ยื่นแบบ

รายการภาษีและชำระภาษี ณ กรมสรรพสามิตได้ 
4) ยื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(1) ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่าน Internet ทาง http://www.excise. 
go.th หรือ http://www.mof.go.th หรือ ทางแอพพลิเคชั่นที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น  

(2) ชำระผ่าน Internet หรือ ณ จุดให้บริการของผู้ให้บริการรับชำระที่ตกลงไว้กับ
กรมสรรพสามิต 
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3. กำหนดเวลาการยื่นแบบรายการและชำระภาษี 
1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร 

- การยื่นแบบและชำระภาษีก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 
- กรณีภาระภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ยื่น

แบบและชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้น หรือก่อนการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน 

- กรณีวางหลักประกันค่าภาษี ให้ยื่นแบบและชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

2) กรณีนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
- ยื่นพร้อมอากรศุลกากร 

วิธีการชำระภาษีสินคา้เครื่องดื่ม มี 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 
1) เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต โดยให้ปิดบนภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม การใช้

แสตมป์สรรพสามิตเครื่องดื่ม ใช้สำหรับการเสียภาษีเครื่องดื่มทุกชนิด ทั้งในราชอาณาจักรและนำเข้ามา
ในราชอาณาจกัร 

สินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต 
(1)  เครื่องดื่ม เว้นแต่  

1. เครื่องดื่มที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

2. เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และ  
3. หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้แก่

ผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 
2) เสียภาษีโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

ใช้สำหรับการเสียภาษีกรณีเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักรและเครื่องดื่มนำเข้า โดยต้องเป็นเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

สินค้าเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
เว้นแต่  

(1) เครื่องดืม่ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด  

(2) เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และ  
(3) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้แก่ผู้บริโภค 

ณ จุดขายปลีก 
3) เสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน กำหนดสินค้าเครื่องดื่ม

ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันได้ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) เครื่องดื่มที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการติดตั้งระบบมาตรวัดและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองตามระเบียบที่
อธิบดีกำหนด 

(ข) เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประเภทท่ี 02.03 
(ค) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับ

ผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก ประเภทท่ี 02.04 
(ง) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มี

ส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ ประเภทที่ 16.90 (1) 
การยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษีภายในวันทีส่ิบหา้ของเดือนถัดไปโดยมีหลักประกัน 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระ

ภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ยื่ นคำขอต่อสรรพสามิต พ้ืนที่  ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แห่ งท้ องที่  
ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ตามแบบ ภส. 03-10  

2) วางหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององค์การรัฐบาล หนังสือ
ค้ำประกันของธนาคาร โฉนดที่ดินหรือวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ เป็นประกัน
ค่าภาษีสำหรับสินค้าที่จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี และให้สรรพสามิตพ้ืนที่มี
อำนาจอนุมัติ 

การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี ให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะเวลา 6 เดือน 
ที่ล่วงมาแล้ว และให้มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สรรพสามิตพ้ืนที่อนุมัติ ในกรณียังไม่เคยมีการนำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในระยะเวลาหกเดือนมาก่อน ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตกำหนดวงเงินได้ตามความเหมาะสม และเมื่อครบหกเดอืนแล้ว ให้กำหนดวงเงินประกันใหม่
โดยให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะเวลา 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว 

เพ่ือให้การวางหลักประกันค่าภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน อธิบดีได้กำหนดวงเงินหลักประกันค่าภาษี สำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตจากโรงอตุสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่มีการติดตัง้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิต
รับรอง และเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก โดยกำหนดวงเงินประกันค่าภาษีจำนวนร้อยละ 
10 ของยอดค่าภาษีเฉลีย่ในระยะ 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

5.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่  18 มีนาคม 2560  

ตามมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 60 
 2) กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 

2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27 
กันยายน 2562 
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3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน
2560 "ยกเว้นภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เฉพาะเศษของบาทจากการคำนวณภาษี" 

4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์
สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอ
ชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่  16 กันยายน 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน 2560 

6) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิตและสถานที่ยื่น
แบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

7) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลกัประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

8) หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค0615/ว 1459 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 เรื่อง กำหนดวงเงินประกันค่าภาษ ี 

9) หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค0615/ว 1509 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 เรื่อง กำหนดวงเงินประกันค่าภาษี  

10) หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0615/ว 1683 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง กำหนดวงเงินประกันค่าภาษี  

5.6 การจัดทำบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.6.1 การจัดทำบัญช ี

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีหน้าที่จัดทำบัญชีประจำวันและงบเดือนตามแบบที่กำหนด 
(ภส. 07-01 ภส. 07-02 และ ภส. 07-04) 

ผู้นำเข้า มีหน้าที่จัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าทีน่ำเข้าตามแบบที่กำหนด (ภส. 07-03) 
หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำบัญชี 
1) บัญชีประจำวันให้ทำให้เสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีเหตุที่ต้องลงรายการ 
2) งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้า ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

ที่โรงอตุสาหกรรมหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
3) บัญชีประจำวัน เอกสารการลงบัญชี สำเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าฯ  

ที่นำเข้า ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด  
ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกตรวจสอบได้ 

4) บัญชีและงบเดือน บัญชีรับจ่ายสินค้า อธิบดีจะอนุญาตให้กระทำโดยวิธีอื่นใด และ
จะอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

5) อธิบดีมีอำนาจผ่อนผัน กรณีผู้นำเข้านำสินค้าตดิตัวเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือมิใช่
เพ่ือการค้า  
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แบบฟอร์มบัญชีและงบเดือนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
1) บัญชีประจำวนัแสดงการรบัและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบญัญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.07-01) 
2) บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.07-02) 
3) บัญชีรับจ่ายสนิค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.07-03) 
4) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า 

ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.07-04) 

5.6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 118 
2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวันแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า 

แบบงบเดือนและสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
 

6. ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามติ 
6.1 ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต  

กรณีสินค้าเครื่องดื่ม ประกอบด้วย เครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร และเครื่องดื่ม
นำเข้า ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต และกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระ
ภาษสีรรพสามิต มีดังนี้ 

 

ความรับผดิในอันจะต้องเสยีภาษ ี กำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษ ี
1. เครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร 

1.1 เครื่องดืม่อยู่ในโรงอตุสาหกรรม 
ความรับผดิเกิดขึน้ในเวลาทีน่ำ

สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เว้นแต ่
เปน็การนำไปเก็บไว้ใน 

- คลังสินคา้ทัณฑ์บน 
- คลังสนิคา้ทัณฑ์บนตามกฎหมาย

วา่ดว้ยศุลกากร 
- เขตปลอดอากร 
- เขตประกอบการเสร ี

และถา้นำเครือ่งดื่มดงักล่าวไปใชภ้ายใน
โรงอตุสาหกรรมก็ให้ถือว่าเป็นการนำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 
1.2 สนิค้าอยู่ในคลังสนิค้าทณัฑ์บน 
คลังสินคา้ทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร 
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี   

- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษกีอ่นความ
รับผิดเกดิขึ้น 
 
หมายเหต ุอาจขอชำระภาษภีายในวันที ่15  
ของเดอืนถดัจากเดือนที่นำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนฯ  
โดยมหีลักประกันได้  
(เครื่องดื่มที่โรงอุตสาหกรรมติดตั้งมเิตอร์ หัวเชื้อ
เข้มขน้ที่ใช้กบัเครื่องผลติเครื่องดื่มฯ นำ้ผลไมแ้ละ
พืชผัก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปน็เครือ่งดื่ม) 
 
 
 
- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีกอ่น 
ความรับผดิเกดิขึน้ 
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ความรับผดิในอันจะต้องเสยีภาษ ี กำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษ ี
 ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ใน
เวลานำสินค้าออกจากสถานที่ดังกลา่ว  
เว้นแต ่นำกลับคืนโรงอตุสาหกรรม หรือไป
เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสนิค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายศุลกากร เขตปลอดอากร 
หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึง่ และถ้า
บุคคลใดนำเครื่องดื่มดังกล่าวไปใชภ้ายใน 

หมายเหต ุอาจขอชำระภาษภีายในวันที่ 15  
ของเดือนถดัจากเดือนที่นำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนฯ  
โดยมหีลักประกันได้  
 

สถานทีด่ังกล่าวข้างต้นแลว้แตก่รณี ก็ให้ถอืว่า
เป็นการนำสินค้าออกจากสถานทีด่ังกล่าว 

 
 
 

1.3 กรณีความรับผดิเกดิขึน้พร้อม
ภาษีมูลคา่เพิม่ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่น 
 

- ยืน่แบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวนัที่ 
15 ของเดือนถดัจากเดือนที่ความรับผิดเกดิขึน้ หรือ
ก่อนนำสินค้าออก แลว้แต่กรณีใดเกดิขึน้ก่อน 

2. เครื่องดื่มนำเขา้ 
ความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

ในเวลาเดียวกับความรับผดิในอันจะต้องเสีย
ภาษีศุลกากร 

เว้นแต ่กรณีเครื่องดื่มนำเขา้มาเพ่ือนำเข้า
ไปในคลงัสินค้าทัณฑ์บน คลงัสินค้าทณัฑ์บน
ตามกฎหมายศลุกากร เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี ใหถ้ือวา่ความรับผดิ
เกดิขึ้นในเวลานำออกจากสถานทีด่ังกล่าว
แล้วแตก่รณ ี

และถา้ผู้นำเข้าหรือบุคคลใดนำสินค้า 
ไปใชภ้ายในสถานทีด่ังกลา่วก็ให้ถือว่า 
เปน็การนำสินค้าออกจากสถานทีด่ังกล่าว
แล้วแตก่รณ ี

 
- ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีในเวลาที่ออก
ใบขนสนิค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 
หมายเหต ุสำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ทีส่ำนกังาน
ศุลกากรหรอืด่านศุลกากรทีน่ำเขา้ตัง้อยู่ หรือด่าน
ศุลกากรท่ีมีการดำเนนิพิธกีารตรวจปล่อยสินคา้
ตั้งอยู่ หรือสำนกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ทีส่ถาน
ประกอบการซึ่งเปน็สำนักงานใหญต่ั้งอยู ่ในกรณ ี
ที่มีการยืน่แบบรายการภาษแีละชำระภาษเีพิ่มเตมิ 

ในกรณีท่ีผู้นำเขา้ยื่นแบบรายการภาษีและ
ชำระภาษีเพิ่มเตมิ ณ สำนกังานสรรพสามติพ้ืนที ่
ท่ีมิใช่สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการซึง่เปน็
สำนักงานใหญ่ของผู้นำเข้า ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ ณ สำนกังานสรรพสามิตพ้ืนทีท่ี่รับ 
แบบรายการและรับชำระภาษีเพิ่มเตมิแห่งนั้นสำเนา
แบบ ภส.03-07 พร้อมเอกสารประกอบ ส่งให้
สำนักงานสรรพสามติพ้ืนที่ทีส่ถานประกอบการ 
ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของผูน้ำเขา้ตัง้อยู่ทราบ 
ภายในวันทำการถัดไป หรือส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามติ 
http://www.excise.go.th 
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6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 21 มาตรา 

22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 
 
7. วิธีการเสียภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม 

7.1 การใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสินค้าเครื่องดื่ม 
1) การใช้แสตมป์สรรพสามิตเครื่องดื่ม ใช้สำหรับเสียภาษีเครื่องดื่มเฉพาะประเภท 

02.01 และประเภท 02.02 (ชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม) 

2) การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใช้สำหรับการเสียภาษีกรณีเครื่องดื่ม  
เฉพาะประเภท 02.01 และประเภท 02.02 (ชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ี 
นำสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรม) 

3) วิธีอื่น ๆ กฎหมายมิได้กำหนดให้สินค้าเครื่องดื่มบางประเภทใช้แสตมป์สรรพสามิต
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ได้แก่ ประเภท 02.03 ประเภท 02.04 และประเภท 16.90 (1) 
(ชำระภาษีก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก 
เดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม) 

 7.1.1 การใช้แสตมป์สรรพสามิต 
การใช้แสตมป์สรรพสามิตเพ่ือให้ปรากฏว่าสินค้าได้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี

ขีดฆ่าและปิดแสตมป์สรรพสามิต หรือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตขีดฆ่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อแสตมป์สรรพสามิตแล้วให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปิดแสตมป์สรรพสามิต หรือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปิด
แสตมป์สรรพสามิต ในกรณีที่สินค้าเป็นเครื่องดื่ม ให้ปิดแสตมป์สรรพสามิตบนภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม 

การใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต หรือการขีดฆ่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่อแสตมป์สรรพสามิต ให้เป็นไปตามทีอ่ธิบดีประกาศกำหนด 

 
ลักษณะแสตมป์สรรพสามติ 

     
 
 

ในประเทศ 

นำเขา้ 
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 7.1.2 การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าสินค้าได้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้มี

หน้าที่เสยีภาษีปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี้ 
๑) กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ซึ่งกรมสรรพสามิตทำหรือจัดให้

มีขึ้น ให้ปดิตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
๒) กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
  (ก) สิ่งผนึกภาชนะ 

 (๑) ฝาจีบหรือฝาเกลียว ให้ใช้เครื่องผนึกอัดให้แน่นกับปากภาชนะในลักษณะ 
ซึ่งถ้าเปิดออกแล้วฝาจีบหรือฝาเกลียวต้องคลายจีบหรือเกลียวออก  

 (2) ฝาหรือจกุ หรือสิ่งผนึกภาชนะอื่นซึ่งใช้ผนึกภาชนะนั้นได้ทํานองเดียวกับฝา
หรือจุก ให้ใช้เครื่องผนึกอัดให้แน่นกับปากภาชนะ ในลักษณะซึ่งถ้าเปิดออกแล้วฝาหรือจุก หรือสิ่งผนึก
ภาชนะนั้นต้องขาดแยกออก ชํารุด หรือเสียสภาพเดิมจนไม่สามารถใช้ได้อีก 

(ข) ภาชนะบรรจุสินค้าซึ่งสามารถปิดผนึกได้โดยไม่ต้องใช้สิ่งผนึกภาชนะตาม (ก)  
ให้ใช้เครื่องผนึกอัดให้ติดแน่นในลักษณะซึ่งถ้าเปิดออกแล้วภาชนะบรรจุสินค้านั้นต้องขาดแยกออก 
ชํารุดหรือเสียสภาพเดิมจนไม่สามารถใช้ได้อีก 

ผู้ใช้และผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประสงค์จะใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ให้ขอจดทะเบียน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ผลิตเครื่องหมาย 
1. ต้องได้รับอนุญาต  
2. ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
3. ผลิตภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต โดยเสียค่าธรรมเนียมควบคุม

ล่วงหน้าเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
ค่าธรรมเนียม 
1. จดทะเบยีนเครื่องหมายลักษณะจำเพาะละ 3,000 บาท 
2. ใบอนุญาตผลิต ฉบับละ 150,000 บาท (ต่ออายุ ฉบับละ 150,000 บาท) 

ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
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7.2 เสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีหลักประกัน  
กำหนดสินค้าเครื่องดื่มที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้า

ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) เครื่องดื่มที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการติดตั้งระบบมาตรวัดและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองตามระเบียบที่
อธิบดีกำหนด 

(ข) เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประเภทท่ี 02.03 
(ค) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค 

ณ จุดขายปลีก ประเภทท่ี 02.04 
(ง) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มี

ส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ ประเภทที่ 16.90 (1) 
การยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษีภายในวันทีส่ิบหา้ของเดือนถัดไปโดยมีหลักประกัน 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระ

ภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ยื่ นคำขอต่อสรรพสามิต พ้ืนที่  ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แห่ งท้ องที่  
ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ตามแบบ ภส. 03-10  

2) วางหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรขององค์การรัฐบาล หนังสือ
ค้ำประกันของธนาคาร โฉนดที่ดินหรือวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ เป็นประกัน
ค่าภาษีสำหรับสินค้าที่จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ 
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี และให้สรรพสามิตพ้ืนที่มี
อำนาจอนุมัติ 
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การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี ให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะเวลา 6 เดือน 
ที่ล่วงมาแล้ว และให้มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สรรพสามิตพ้ืนที่อนุมัติ ในกรณียังไม่เคยมีการนำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา้ทัณฑ์บนภายในระยะเวลาหกเดือนมาก่อน ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตกำหนดวงเงินได้ตามความเหมาะสม และเมื่อครบหกเดอืนแล้ว ให้กำหนดวงเงินประกันใหม่
โดยให้คิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะเวลา 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว 

เพ่ือให้การวางหลักประกันค่าภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน อธิบดีได้กำหนดวงเงินหลักประกันค่าภาษี สำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตจากโรงอตุสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่มีการติดตัง้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิต
รับรอง และเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก โดยกำหนดวงเงินประกันค่าภาษีจำนวนร้อยละ 
10 ของยอดค่าภาษีเฉลีย่ในระยะ 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

7.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญั ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่  18 มีนาคม 2560  

ตามมาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 และ มาตรา 77 
2) กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

เพ่ือให้ปรากฎว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3) กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง

การเสียภาษขีองทางราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
4) กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 

2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์

สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
6) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดง 

การเสียภาษีจดทะเบียน ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
7) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้

นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
8) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการทำบัญชีประจำวัน

แสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี         
ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

9) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ลงวันที่ 16 กนัยายน 2560 

10) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์
สรรพสามิตสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม ลงวันที่ 28 กนัยายน 2560 

11) ระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง การควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษจีดทะเบยีน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
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8. การใช้ระบบมาตรวัดและการสื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิต 

8.1 การใช้ระบบมาตรวัดและการสื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิต 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษเีครื่องดื่ม 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
3) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการชำระภาษี 
หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใช้ระบบมาตรวัดต้องได้รับการติดตั้งระบบ

มาตรวัดจากกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองทุกสายการผลิตและผ่านการทดสอบระบบ
จากกรมสรรพสามิตแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสายการผลิตเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีแยกต่างหาก
จากสายการผลิตเครื่องดื่มท่ีตอ้งเสียภาษี 

2) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะทำการผลิตสินค้า โดยใช้ระบบมาตรวัด
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกข้อมูลแผนการผลิตสินค้าของโรงอุตสาหกรรมก่อนการผลิต ลงใน
โปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิตกำหนด และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับแผนการผลิต
สินคา้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแก้ไขข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมระบบก่อนการผลิต 

(2) บันทึกข้อมูลรายวันลงในโปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิตกำหนด ดังนี้ 
1. ปริมาณการรับ - จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
2. ปริมาณการผลิตของเครื่องดื่ม ทุกประเภทและทุกขนาด 
3. ปริมาณการสูญเสียของสินค้าระหวา่งการผลิตของแตล่ะรอบการผลิต (Batch) 
4. ปริมาณการนําสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
5. ปริมาณการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศ

และเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(3) จัดทำบัญชีและงบเดือน ดังนี้ 

1. บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดบิ ภส. 07 - 01 และบัญชี
ประจำวันแสดงการผลิตและจําหน่าย ภส. 07 - 02 โดยทำให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ 
มีเหตุท่ีจะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าห้าปี พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงบญัชี เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

2. งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหน่ายและยอด
คงเหลือสินค้า ภส. 07 - 04 ส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่ 
สิบห้าของเดือนถัดไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. 
excise.go.th 

(4) ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิต ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จัดเก็บสินค้าที่เสียหายโดยแยกเก็บไว้ให้ชัดเจน แล้วแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่
ทราบก่อนการทำลาย ทั้งนี้ หากสรรพสามิตพ้ืนที่ เห็นสมควรจะสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ไปตรวจสอบสินค้าที่เสียหายก่อนการทำลายก็ได้ 

http://www/
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(5) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกดปุ่ม “เปิด” ก่อนเริ่มการผลิต และ 
กดปุ่ม “ปิด” เมื่อผลิตเสร็จในแต่ละรอบการผลิตปกติที่อุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 

(6) ในกรณีที่สินค้าผ่านจุดติดตั้งที่ 2 แล้ว แต่หีบห่อหรือลังเกิดความชํารุด
เสียหายและผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องการที่จะนําสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่  
(Re - Pack) ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนําสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่ได้ และ
ให้บันทึกข้อมูลการนําสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่นั้นในโปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิต
กำหนด พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ 

(7) ในกรณีที่มีการผลิตต่อเนื่องข้ามเดือน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้อง 
ตัดยอดการผลิตในวันสิ้นเดือน เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตเครื่องดื่มในแต่ละสายการผลิตของแต่ละ
เดือนได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 

3) กรณีนําเครื่องดื่มที่ชําระภาษีสรรพสามิตแล้วกลับเข้าบริเวณโรงอุตสาหกรรมให้ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม แยกจัดเก็บไว้เป็นสัดส่วนให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำบัญชี รับ - จ่าย 
เครื่องดื่มคงเหลือที่ชําระภาษีแล้วกลับเข้าโรงงาน โดยแยกตามประเภท และขนาดของเครื่องดื่ม 

4) กรณีมีการผลิตเครื่องดื่มใหม่ เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  
กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิต
เครื่องดื่มใหม่ ก่อนวันเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือก่อนวันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ 
พร้อมรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ 

 (1) ชื่อ ประเภท และขนาดของเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์ 
 (2) วัน เวลาที่จะเริ่มผลิตเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ 
 (3) ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ หรือรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ รูปถ่าย

ฝา และรูปถ่ายบรรจุภัณฑ์ในมุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
5) กรณีเพ่ิมสายการผลิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งเป็นหนังสือให้

กรมสรรพสามิตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนเริ่มทำการติดตั้ง พร้อมแบบแปลนของ
สายการผลิต หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนด ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังสิ้นในการติดตั้งระบบมาตรวัด สำหรับสายการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้นนั้น ในระหว่างการติดตั้งระบบมาตรวัด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีแสดง 
จำนวนสินค้าที่ผลิตได้จากสายการผลิต เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทำการตรวจสอบ 

6) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสายการผลิตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ พร้อม
รายละเอียดและแผนผังที่จะย้าย ก่อนดำเนินการไม่นอ้ยกวา่สามสิบวัน เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ 
และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 แล้ว 
จึงจะสามารถดำเนินการได้  

7) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องเก็บแผนผังแสดงที่ตั้งระบบมาตรวัดและ
อุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ของแต่ละสายการผลิตไว้ ณ โรงอุตสาหกรรม 
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8) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องดูแล สงวนรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรวัด ตรา
หรือสิ่งท่ีติดอยู่กับระบบมาตรวัดและอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ติดตั้งไว้ใน 
โรงอุตสาหกรรมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยใช้ความระมัดระวัง  

 9) หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบมาตรวัด 
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแจ้งเป็นหนังสือให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่โดยทันที  

10) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยินยอมให้บุคคลอื่นที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย
เป็นหนังสือเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการ ดังนี้ 

(1) เก็บภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ในสายการผลิต 
(2) แก้ไขซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบมาตรวัดหรืออุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 
(3) อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัระบบมาตรวัดหรืออุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 

การใช้ระบบมาตรวัดในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม 
1) ก่อนการนําระบบมาตรวัดมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มของแต่ละ 

โรงอุตสาหกรรม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ดำเนินการ
ตรวจสอบ และนับจำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน รวมทั้งสินค้าเครื่องดื่มที่ได้มีการ
ชําระภาษีแล้ว ที่เก็บอยู่ในโรงอุตสาหกรรม และบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการ
ชาํระภาษีเครื่องดื่ม 

2) การใช้ระบบมาตรวัด ในแต่ละสายการผลิตให้เป็น ดังนี้ 
(1) กําหนดให้ตัวเลขที่ได้จากชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ หลังจากการบรรจุและปิดฝา

เสร็จสิ้นแล้วในสายการผลิต เรียกว่าเป็นจุดที่ 1  
(2) กําหนดให้ตัวเลขที่ได้จากชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ หลังจากการบรรจุหีบห่อ

หรือลัง เรียบร้อยแล้วในสายการผลิต เรียกว่าเป็นจุดที่ 2  
3) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ดำเนินการตรวจสอบบัญชี และตัวเลขที่ได้จากระบบ

มาตรวัด เปรียบเทียบกับรายงานงบเดือนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยนําตัวเลขจากระบบ
มาตรวัดที่ได้จากจุดที่ 1 และจุดที่ 2 มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับจำนวนเครื่องดื่มที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มผลิตได้จริง หากมีความแตกต่างมากผิดปกติ ให้ตรวจสอบหาสาเหตุของความ
ผิดปกตินั้นโดยทันที และรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ 

4) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามติ ตรวจนับจำนวนสินค้าเครื่องดื่มคงเหลือในโรงอุตสาหกรรม
เป็นประจำอย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง 

5) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบมาตรวัดและ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล 

6) ความรับผิดในการเสียภาษีด้วยระบบมาตรวัดและการสื่อสารทางไกลของ 
กรมสรรพสามิต เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนนำสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม 
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8.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร

ทางไกล ในการบริหารจัดการเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 
2560 

 

9. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม 
ที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ 
(ประเภทที ่16.90(1)) 

มาตรา รายการ สินค้าที่ไดส้ิทธิประโยชน ์
ทางภาษีสรรพสามติ 

102 สินค้านำเขา้ให้ได้รบัสิทธิยกเว้นภาษตีามกฎหมาย
ศลุกากร 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

103 ยกเว้นภาษ ีคนืภาษี และลดอัตราภาษ ีกรณีสง่ออก
นอกราชอาณาจักร 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

104 สินค้านำออกจากคลงัสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ของศุลกากรแห่งหนึ่งฯ ไปเข้าอีกแหง่หนึ่ง ให้ยกเว้น
ตามกฎหมายศุลกากร 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

105 ผู้ประกอบอตุสาหกรรมมีสทิธิขอลดหย่อนภาษี
สำหรบัสินคา้ที่กำหนดในกฎกระทรวง กรณนีำไปใช้
เป็นวัตถุดบิในการผลิตสนิคา้สรรพสามติ 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 

106 ยกเว้นภาษีให้ผู้มหีนา้ทีเ่สียภาษ ี
(1) กรณีใชเ้ปน็วตัถดุบิในการผลิตสนิค้าสรรพสามติ 
(2) กรณีใช้เพ่ือผลิตสนิค้าอืน่เพ่ือการส่งออก 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

107 ได้รบัคนืภาษหีรอืยกเว้นภาษ ี
(1) กรณีบริจาคใหแ้กป่ระชาชนเปน็สาธารณกุศล
ผ่านส่วนราชการฯ 
(2) กรณีบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ส่วนราชการฯ 
(3) กรณีสินค้าที่จำหน่ายใหแ้ก่ผู้ได้รบัเอกสทิธิ์
ทางการฑูต 

 
- เครื่องดื่ม (ตอนท่ี 2) 
 
- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มขน้ฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 
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มาตรา รายการ สินค้าที่ไดส้ิทธิประโยชน ์
ทางภาษีสรรพสามติ 

110 คืนภาษีกรณีเสยีหายและเสือ่มคุณภาพจนใช้การ
ไม่ได ้

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 

111 กรณีส่งกลบัสินค้านำเขา้และไดเ้สียภาษีแลว้  
ให้คืนภาษตีามหลักกฎหมายศุลกากร 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

112 สินค้านำเขา้ซึง่ได้เสียภาษีแล้ว และนำสินค้านัน้ 
ไปผลิตสนิคา้เพื่อการส่งออก ให้คนืภาษีตาม 
หลักกฎหมายศุลกากร 

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

113 คนืภาษีกรณเีสียโดยไมม่ีหนา้ที่ต้องเสีย เสียเกินกว่า 
ที่ควรจะเสียแตต่อ้งไม่ใช่เปน็การเสียภาษีตาม 
การประเมินของพนกังานเจา้หน้าที ่

- เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) 
- ผลิตภัณฑ์ฯ ผง เกลด็ หรอื

เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 
16.90 (1)) 

 
9.1 การยกเว้นภาษี/การคืนภาษี/การลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและ
สามารถละลายน้ำได้ (ประเภทที่ 16.90(1)) 

9.1.1 การยกเวน้ภาษีหรอืคืนภาษีสำหรับสนิคา้ที่สง่ออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 103  
การยกเว้นภาษีและคืนภาษีกรณีบริจาคและสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต  
ตามมาตรา 107 

1) กรณียกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 
103 

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า 
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีหรือ
ลดอัตราภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สินค้าที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ถ้านำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพ่ือการส่งออก 
ให้เสียภาษีตามอัตราที่ใช้อยู่ในเวลาที่นําสินค้ากลับเข้ามาหรือในเวลาที่นําสินค้าออกจากเขตปลอดอากร 
แต่ถ้าเป็นกรณีลดอัตราภาษี ให้นําค่าภาษีที่ชําระไว้แล้วมาหักออกได้ เว้นแต่เป็นการนําสินค้ากลับเข้า
มาหรือนําสินค้าออกจากเขตปลอดอากร เพ่ือส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีอื่น ทั้งนี้ตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดปีระกาศกำหนด 
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นิยามศัพท ์
“ผู้ส่งออก” หมายความว่า ผู้ท่ีประสงค์จะขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับสินค้า 

ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  
“สถานที่เก็บสินค้า” หมายความว่า สถานที่เก็บสินค้าท่ีได้รับอนุมัติจากสรรพสามิต

พ้ืนที่ให้ใช้เก็บสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว และให้หมายความรวมถึงสถานที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษี
แล้วของผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ประสงค์จะขอคืนภาษีด้วย 

บุคคลทีไ่ด้รับสิทธิยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี 
1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
2) ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมนั้น 

๓) บุคคลอื่นนอกจากข้อ 1) และข้อ 2) ท่ีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นาํเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้มีสิทธิขอคืนภาษี 

สินค้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
1) เป็นสนิค้าท่ีบุคคลข้างต้นเป็นผู้ส่งออกฯ หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 
2) ไม่เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามมาตรา 109 

กำหนดให้ได้รับการลดอัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีในกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไปในเขต
ปลอดอากร 

3) เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือยังมิได้บริโภค 
การขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี ให้ยื่นแบบคำขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี ดังน้ี 
1) การยกเว้นภาษ ี

(1) การนำสินคา้ออกจากโรงอตุสาหกรรมเพ่ือส่งออก กรณีสนิค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 
2) ให้ใช้แบบ ภส. 05-01 กรณผีลิตภณัฑ์ทีใ่ช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ 
(ประเภทที่ 16.90(1)) ให้ใช้แบบ ภส.05-01 (ก) 

(2) การขอนำสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่เก็บเพ่ือรอการส่งออก กรณีสินค้า
เครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ให้ใช้แบบ ภส. 05-01/1 กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด 
หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1)) ให้ใช้แบบ ภส.05-01/1 (ก) 

2) การขอคืนภาษี 
(1) กรณีสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ให้ใช้แบบ ภส. 05-01 
(2) กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มท่ีมีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ 

(ประเภทที่ 16.90(1)) ให้ใช้แบบ ภส.05-01 ก 
ผู้ส่งออกมหีน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอก

ราชอาณาจกัร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ปฏบิัติดังนี้ 
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กรณีขอยกเว้นภาษี (ตามมาตรา 103)  
1) ยื่นคำขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่ง

ท้องท่ีที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่
ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที ่โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีผูส้่งออกจะนำสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อนำไปส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ยื่นคำขอ
ยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑ ทุกครั้ง ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณี และให้สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณา
สั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคำขอนั้น  

กรณีผู้ส่งออกจะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือ
เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทที่ 16.90(1)) ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพ่ือนำไป
ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ยื่นคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑ 
(ก) ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี โดยในการยื่นคำขอ
ยกเว้นภาษีให้ขอได้สำหรับการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพ่ือส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
หกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ และให้สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ หากเห็นว่า
ถูกต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีไว้ในแบบคำขอนั้น โดยการอนุมัติยกเว้นภาษีดังกล่าวมีผล
เป็นการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ 
หากสินค้าทีไ่ด้รับอนุมัติยกเว้นภาษีไว้มีจำนวนที่มิไดน้ำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสนิค้าทัณฑ์บน 
เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการ
อนุมัติยกเว้นภาษีสิ้นผลไปสำหรับสินค้าจำนวนนั้น ทั้งนี้ ให้สรรพสามิตพ้ืนที่บันทึกไว้ในแบบคำขอ
ยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑ (ก) ว่ามีจำนวนสินค้าที่การอนุมัติยกเว้นภาษีสิ้นผลไปเป็นจำนวน
เท่าใด 

(๒) กรณีท่ีผู้ส่งออกจะนำสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้ ณ สถานท่ีเก็บสินค้าให้ยื่นคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๑/๑  
ทุกครั้ง ก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี และให้สรรพสามิต
พ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ หากเห็นว่าถูกตอ้ง ก็ให้พจิารณาสัง่อนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคำขอนั้น  

กรณีผู้ส่งออกจะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือ
เครื่องดื่มเข้มข้นฯ (ประเภทท่ี 16.90(1)) ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้  
ณ สถานที่เก็บสินค้า ให้ยื่นคำขอยกเว้นภาษี ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๑/๑ (ก) ก่อนนำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี โดยในการยื่นคำขอยกเว้นภาษีให้ขอได้สำหรับ
การนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพ่ือส่งออก
นอกราชอาณาจักร ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ และ
ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ หากเห็นว่าถูกต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้น
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ภาษีไว้ในแบบคำขอนั้น โดยการอนุมัติยกเว้นภาษีดังกล่าวมีผลเป็นการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ 
นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า เพื่อส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ 
หากสินค้าทีไ่ด้รับอนุมัติยกเว้นภาษีไว้ มีจำนวนที่มิได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
เข้าไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการอนุมัติยกเว้นภาษีสิ้นผลไปสำหรับสินค้าจำนวนนั้น ทั้งนี้ ให้สรรพสามิต
พ้ืนที่บันทึกไว้ในแบบคำขอยกเว้นภาษีตามแบบ ภส.๐๕-๐๑/๑ (ก) ว่ามีจำนวนสินค้าที่การอนุมัตยิกเว้น
ภาษีสิน้ผลไปเป็นจำนวนเท่าใด 

2) กรณีที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมาย  
“FOR EXPORT ONLY” หรือ “FOR EXPORT” หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
สินค้าให้มองเห็นได้ชัดเจน เว้นแต่สรรพสามิตพ้ืนที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น 

3) เมื่อผู้ส่งออกดำเนินการตามข้อ 1) และข้อ 2) แแล้ว ให้ผู้ส่งออกนำสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่ เก็บสินค้า แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรได้ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกจะต้องส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกอาจขอขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลาต่ออธิบดี  ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ รับคำขอ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ 
นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 

4) สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีต้องผ่านพิธีการศุลกากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 

5) เมื่อส่งสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีออก
นอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ ภส.๐๕-๐๑ ซึ่งผู้ส่งออก
ได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว พร้อมหลักฐานใบ
แสดงรายการและราคาสินค้า เช่น ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ 
Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. excise.go.th ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น  
ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลาต่ออธิบดี ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ท่ีรับคำขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่
วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณ ี

กรณีที่ส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม
เข้มข้น ประเภทที่ 16.90 (1) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอด
อากรแล้ว ให้ผู้ส่งออกบันทึกการส่งออกไว้ในแบบ ภส. ๐๕-๐๑ (ก) และส่งสำเนาแบบ ภส. ๐๕-๐๑ (ก) 
พร้อมหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า เช่น ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of 
Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือ

http://www/
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ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แลว้แต่กรณี เว้นแต่กรณี
มีเหตุจำเป็นผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ก่อนครบกำหนดเวลาต่ออธิบดี ณ สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี และ
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือครบจำนวนที่ได้รับอนุมัติ ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๑ (ก) แล้ว ให้ผู้ส่งออก 
ส่งแบบภส. ๐๕-๐๑ (ก) ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกอาจขอ
ขยายระยะเวลาดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลาต่ออธิบดี ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่ 
ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี 

6) ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะนำสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บ
สินค้าเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบตัิดังนี้ 

(1) แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอยกเว้นภาษี กรณีนำสินค้าท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 
ออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ ณ สถานทีเ่ก็บสินค้า มีดังนี้ 

 1. กรณีสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) ได้แก่ แบบ ภส. 05-01/1 และแบบ  
ภส. 05-01/2 

 2. กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด และเครื่องดื่ม
เข้มข้นฯ (ประเภทที่ 06.90(1)) ได้แก่ แบบ ภส. 05-01/1 ก และแบบ ภส. 05-01/2 ก 

(2) ขออนุมัติสถานที่เก็บสินค้า เพ่ือใช้เก็บสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพ่ือรอ
การส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่
เก็บสินค้าตั้งอยู่ พร้อมแจ้งรายละเอียดและหลักฐาน ดังนี้ 

1. ชื่อ ที่ตั้ง ของสถานที่เก็บสนิค้า 
2. ชื่อเจ้าของหรือผู้มีอำนาจดำเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 
3. แบบแปลน แผนผัง ของสถานที่เก็บสินค้า  
4. หลักฐานแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสินค้าจากเจ้าของหรือผู้มี

อำนาจดำเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 
5. หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทำการตรวจสอบสินค้า 

ตลอดจนบัญชีหลักฐานและเอกสารต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ภายในสถานที่ เก็บสินค้าได้ตลอดเวลา  
จากเจ้าของหรือผู้มีอำนาจดำเนินการของสถานที่เก็บสินค้า 

(3) ก่อนรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้าเก็บในสถานที่เก็บสินค้า ให้ผู้ส่งออก
แจ้งการรับสินค้าโดยย่ืนแบบแจ้งการรับ - จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ 
หรือแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ (ก) ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่สถานที่เก็บสินค้า
ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
หรือวิธีการอื่น ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ 
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(4) ส่งแบบ ภส.๐๕-๐๑/๑ ซึ่งผู้ส่งออกรับรองการรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  
เข้าเก็บไว้ในสถานที่เก็บสินค้าต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือยืน่ผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่น 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี พร้อม
หลักฐานดังนี้ 

1. หลักฐานการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
2. หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า 
กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น 

ประเภทที่ 16.90 (1) ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้ผู้ส่งออกบันทึกการรับสินค้าเข้าเก็บในสถานที่เก็บ
สินค้า ตามแบบ ภส.๐๕-๐๑/๑ (ก) และส่งสำเนาแบบ ภส.๐๕-๐๑/๑ (ก) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่   
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ รับคำขอ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์  
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณี
มีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ทีร่ับคำขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ท้ังนี้  เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่ เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก 
โรงอตุสาหกรรมหรือคลังสนิค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. หลักฐานการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
2. หลักฐานการรับสินค้าเข้าเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า 
และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือครบจำนวนที่ ได้รับอนุมัติตามแบบ  

ภส.๐๕-๐๑/๑ (ก) แล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ ภส. ๐๕-๐๑/๑ (ก) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออก
อาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ รับคำขอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อรวม
ระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันท่ีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 

(5) ก่อนจา่ยสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกจากสถานที่เก็บสนิค้า ให้ผู้ส่งออก
แจ้งการจ่ายสินค้า โดยยื่นแบบแจ้งการรับ - จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๑/๒ 
หรือแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ (ก) ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บสินค้า
ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ 

(6) เมื่อส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากรแล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ หรือแบบ ภส.๐๕-๐๑/๒ (ก) แล้วแต่กรณีซึ่ง 
ผู้ส่งออกได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว พร้อม
หลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า เช่น ใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) 
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หรือ Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าว
ก่อนครบกำหนดเวลาต่ออธิบดี ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้  
เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้วแต่กรณี 

(7) ให้ผู้ส่งออกเก็บหลักฐานและเอกสารไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าหรือสถาน
ประกอบการของผู้ส่งออก  

(8) กรณีสถานที่เก็บ ผู้ส่งออกต้องส่งสินค้าที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บสินค้าเพ่ือรอ
การส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในหก
เดือนนับแต่วันที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมี
เหตุจำเป็น ผูส้่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดงักล่าวก่อนครบกำหนดเวลาต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แต่เมื่อรวมระยะเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 

(9) ผู้ส่งออกต้องจัดทำบัญชีแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี  
ณ สถานที่เก็บสนิค้า และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้า เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา 

7) กรณีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี หากปรากฏว่า สินค้าที่นำเข้าไปในสถานที่เก็บ
สินค้าหรือที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือที่จะนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ได้สูญหายหรือขาด
จำนวนไปจากที่ได้รับการยกเว้นภาษี ให้ถือว่าสินค้าที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษี 
และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่เสียภาษีสำหรับสินค้าตามชนิดและจำนวนที่สูญหายหรือขาด
จำนวนไปนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ 
จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้สูญหายหรือขาดจำนวนไปเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือ
ขาดจำนวนไปเพราะยังมิได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า 
แล้วแต่กรณ ี

8) ผู้ส่งออกที่ไม่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
ภายในระยะเวลาตามท่ีกำหนด หรือฝ่าฝืนไม่กระทำการตามท่ีกำหนด ให้สรรพสามิตพ้ืนที่มีคำสั่งเพิก
ถอนคำสั่งยกเว้นภาษีสำหรับสินค้า และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับสินค้านั้น 
ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู ่ณ วันท่ีความรับผิดในอันจะต้องสียภาษีเกิดขึ้น ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แจ้งคำสั่ง 
เพิกถอนเป็นหนังสือแก่ผู้ส่งออกภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่ง 

9) ให้ผู้ส่งออกเก็บหลักฐานและเอกสารไว้ ณ โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน 
สถานที่เก็บสินค้า หรือสถานประกอบการของผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา ดังนี้ 
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(1) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนำ
สินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร แล้วแต่กรณี ตามระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทาง
อิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) 

(2) เอกสารการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order 
หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 

(3) หลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระราคาค่าสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 
(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/T (Term of Payment) 
หรือเอกสารท่ีระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เป็นต้น 

ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบสินค้า
ตลอดจนบัญชีหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่เก็บสินค้า และสถานประกอบการของ
ผูส้่งออกได้ตลอดเวลา 

10) ให้ผู้ส่งออกจัดทำรายงานประจำเดือนการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีและรายงาน
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปหรือผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่น 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
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2) กรณีขอคืนภาษี (ตามมาตรา 103) 

(1) ยื่นคำขอคืนภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ 
ท่ีโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติ
จากสรรพสามิตพ้ืนที่ โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  กรณีที่ขอคืนภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2)  
ให้ผู้ส่งออกยื่นคำขอตามแบบ ภส.๐๕-๐๑ ส่วนกรณีที่ขอคืนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มี
ลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น ประเภทที่ ๑๖.๙๐ (1) ให้ผูส่้งออกยื่นคำขอตามแบบ ภส.๐๕-๐๑ 
(ก) ทุกครั้ง ก่อนนำสินค้าออกจากสถานท่ีเก็บสินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่เสียภาษีแล้วของผู้ส่งออกนั้น และ 
ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเมื่อได้รับหลักฐานรับรองการส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรถูกต้องแล้วให้สรรพสามิตพ้ืนที่มีคำสั่งอนุมัติให้คืนภาษี
สำหรับสินคา้นั้น 

(2) กรณทีี่สง่สินค้าออกนอกราชอาณาจักร ให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมาย “FOR 
EXPORT ONLY” หรือ “FOR EXPORT” หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจุสินค้า 
ให้มองเห็นได้ชัดเจน เว้นแต่สรรพสามิตพ้ืนที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น 

(3) สินค้าที่ขอคืนภาษีต้องผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก่อนการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 

(4) กรณีที่ส่งสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มี
ลักษณะผงเกล็ดหรือเครื่องดื่มเข้มข้นประเภทท่ี ๑๖.๙๐ (๑) ที่ขอคืนภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ ภส.05-01 และแบบ ภส.๐๕-๐๑ (ก) ซึ่งผู้ส่งออก
ได้รับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว พร้อมหลักฐานใบ
แสดงรายการและราคาสินค้า เช่น ใบกำกับสินค้ า (Invoice) หรือใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ 
Airway Bill เป็นต้น ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ หรือส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www. excise.go.th ภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จำเป็น ผู้ส่งออกอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลาต่ออธิบดี ณ สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนทีท่ี่รับคำขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติท้ังนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับ
แต่วันที่ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจกัรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีขอคืนภาษี ผู้ส่งออกจะต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีสำหรับสินค้านั้น 

(6) การขอคืนภาษี  ถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ เสียภาษีแล้วโดยการใช้แสตมป์
สรรพสามิต ให้ผู้ส่งออกแกะลอกและทำลายแสตมป์สรรพสามิต ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่แล้วแต่กรณี  

(7) ให้ผู้ส่งออกเก็บหลักฐานและเอกสารไว้ ณ โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน 
สถานที่เก็บสินค้า หรือสถานประกอบการของผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา ดังนี้ 
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1. หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือการนำ
สินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากร แล้วแต่กรณี ตามระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทาง
อิเล็กทรอนิกสแ์บบไร้เอกสาร (e-Export) 

2. เอกสารการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order 
หรือ Order Note หรือเอกสารอื่นที่มลีักษณะทำนองเดียวกนั 

3. หลักฐานท่ีแสดงว่าจะมีการชำระราคาค่าสินค้า เช่น หลักฐานการเปิด L/C 
(Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) 
หรือเอกสารที่ระบุว่ามีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เป็นต้น 

ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบสินค้า
ตลอดจนบัญชีหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่เก็บสินค้าและสถานประกอบการของ 
ผู้ส่งออกได้ตลอดเวลา 

(8) ให้ผู้ส่งออกจัดทำรายงานประจำเดือนการยกเว้นหรือคืนภาษีและรายงานต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปหรือผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่น 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที ่

(9) ผู้ส่งออกที่ขอคืนภาษี หากไม่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากรภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือฝ่าฝนืไม่กระทำการตามที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ส่งออกละทิ้ง 
คำขอและไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีสำหรับสินค้าตามคำขอนั้น 
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3) กรณีการขอคืนภาษีหรือการยกเว้นภาษี สำหรับสินค้าที่บริจาค หรือสินค้าที่
จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต ตามมาตรา 107 

ตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑) สินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล 
โดยผ่านส่วนราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือโดยผ่าน
องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

๒) สินค้าตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการ
ในราชการสว่นกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือแกอ่งค์การสาธารณกศุลที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด 

๓) สินค้าที่จาํหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต 
ตามหลกัถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

๔) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันท่ีเติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อย 
ตนักรอสส์ ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว 

การขอรับคืนหรือการยกเว้นภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นำเข้า 
ซึ่งประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๗ ให้ยื่นคำขอ ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นำเข้า 
ซึ่งประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือ (๒) ให้ยื่นคำขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีตามแบบ 
ภส.๐๕-๐๕ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนท่ี 

2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์จะขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีหรือผู้นำเข้า 
ซึ่งประสงค์จะขอรับคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ให้ ยื่นคำขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีตามแบบ  
ภส.๐๕-๐๖ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที ่

กรณีที่ขอยกเว้นภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ ตรวจสอบคำขอ หากเห็นว่า
ถกูต้องก็ให้พิจารณาสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีในคำขอนั้น 

3) เมื่อได้รับคำขอ ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีขอรับคืนภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

หรือหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีและสินค้าที่ขอรับคืนภาษี และเมื่อได้รับหลักฐานถูกต้องแล้ว  
ให้สรรพสามิตพ้ืนที่มีคำสั่งคืนภาษสีำหรับสินค้านั้น 
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(2) กรณีขอยกเว้นภาษี ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หรือหลักฐานเกี่ยวกับการส่งสินค้าที่ขอยกเว้นภาษี หากเห็นว่าถูกต้องให้มีคำสั่งยกเว้นภาษีสำหรับสินคา้
นั้นในกรณีที่เห็นสมควร สรรพสามิตพ้ืนท่ีจะสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบสินค้าหรือสั่งให้ผู้
ขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีดำเนินการใด ๆ กับสินค้านั้น เพ่ือพิสูจน์หรือแสดงว่าเป็นสินค้าที่ขอรับคืนหรือ
ได้รับยกเว้นภาษีก็ได ้

4) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ขอคืนภาษีหรือได้รับยกเว้นภาษี ดำเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณี ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือ (๒) ให้ แจ้ งการนำสินค้ าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่นำสินค้าออกจากสถานที่ดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอ พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีส่วนราชการในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การ 
สาธารณกุศล ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดได้ลงลายมือชื่อรับรองการรับหรือการใช้สินค้านั้น เว้นแต่กรณี
มีเหตุจำเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวก่อน
ครบกำหนดเวลา ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับคำขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมด
แล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจากสถานที่ดังกล่าว 

(2) กรณีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ให้แจง้การจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ได้รับเอกสทิธิ์ตอ่
สรรพสามิตพ้ืนที่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่จำหน่ายสินค้า ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ยื่นคำขอ 
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่คณะทูตหรือองค์การระหว่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ลงลายมือชื่อรับรองการรับหรือการใช้สินค้านั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจ
ขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวก่อนครบกำหนดเวลาต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับ 
คำขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จำหน่าย
สินค้า 

5) ผู้นำเข้าที่ขอรับคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) ต้องดำเนินการตามข้อ 1) 
ถึง 4) แล้วแต่กรณี 

6) ถ้าปรากฏสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีได้สูญหายหรือขาดจำนวนไปจากที่ได้รับ
ยกเว้นภาษี ให้ถือว่าสินค้าที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้นไม่ได้รับยกเว้นภาษี และให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมมีหน้าท่ีเสียภาษีสำหรับสินค้าตามชนิดและจำนวนที่สูญหายหรือขาดไปในอัตราภาษีที่ใช้
บังคับอยู่ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้สูญหายหรือ
ขาดจำนวนไปเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือขาดจำนวนไปเพราะยังมิได้นำออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทณัฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้า  

7) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าซึ่งไม่ดำเนินการตามข้อ 4) ให้ถือว่าผู้นั้น 
ละทิ้งคำขอและไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีสำหรับสินค้าตามคำขอนั้น ในกรณีสินค้าที่ยกเว้นภาษี   
หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการตามข้อ 4) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่เพิกถอนคำสั่งยกเว้นภาษี และ
ให้ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่เสียภาษีสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ
อยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แจ้งคำสั่งเพิกถอนเป็นหนังสือ
แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมภายในเจ็ดวันนับแต่วันมีคำสั่ง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสำหรับสินค้าที่บริจาคหรือจำหน่ายให้แก่ 
ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการฑูต 

1) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 
103 และ มาตรา 107 

2) กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้น
ภาษี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

3) กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
นำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้น
ภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

4) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือ
คืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่                    
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

5) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืน
ภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

6) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืน
ภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบ
อตุสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 

7) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืน
ภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

8) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืน
ภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

9) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำ
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (1) หรือการนำสินค้าจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือ
การนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิก
กิจการตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นำเข้าไปใน
เขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 103 วรรคสอง ลงวันท่ี 16 
กนัยายน 2560 

10) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็น
องค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
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11) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 107 
(1) (2) และมาตรา 108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 16 
กันยายน 2560 

9.1.2 การคืนภาษีสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคณุภาพ  
มาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า ให้ผูป้ระกอบ

อุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือ 
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ สินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ 
เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง การขอคืนภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 

การพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ ต้อง
ปรากฏอยา่งชัดแจ้งว่า สินค้านั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 

๑) กรณีสินค้าเครื่องดื่มเสียหายจนใช้การไม่ได้ ต้องมีลักษณะความเสียหายอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน 
(๒) ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มเสียหาย โดยแตก รั่ว บุบหรือบวมไม่เป็นรูปทรงหรือ 

ฉลากปิดภาชนะเสียหาย หลุด หรือลอก จนไม่สามารถนําเครื่องดื่มไปบริโภคหรือออกจําหน่ายได้ 
(๓) มีลักษณะความเสียหายอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าไม่สามารถนําไปบริโภค

หรือจําหน่ายได้ 
๒) กรณีสินค้าเครื่องดื่มเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หมดอายุการบริโภค 
(๒) มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ โดยมีสีจางลงหรอืเข้มขึ้น หรือขุ่น หรือมีตะกอน 
(๓) ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มมีลักษณะบวม เป็นรา เป็นสนิม หรือมีของเหลวซึมออกมา

จากภาชนะ 
(๔) มีลักษณะการเสื่อมคุณภาพอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถนําสินค้าไป

บริโภคหรือจําหน่ายได้ 
นิยามศัพท์ 
“สินค้า”  หมายความว่า เครื่องดื่ม 
“ผู้ขอคืนภาษี”  หมายความว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า 
“สรรพสามิตพ้ืนท่ีต้นทาง” หมายความว่าสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม

หรือสถานประกอบการของผู้ขอคืนภาษีตั้งอยู ่
ผู้ขอคนืภาษีสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
1) ให้ผู้ขอคืนภาษีที่ประสงค์จะขอคืนภาษีที่เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่า

เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ยื่นคําขอคืนภาษีตามแบบ ภส. ๐๕-๑๓ พร้อมแจ้งลักษณะ
ความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้และสถานที่เก็บสินค้าต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคําขอคืนภาษี ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทาง 
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กรณีการขอคืนภาษีสำหรับเครื่องดื่มท่ีมีวัตถุหรือสสารอันตรายเจือปน ให้ผู้ขอคืนภาษีเก็บตัวอย่าง
เครื่องดื่มดังกล่าว ส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางกรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ โดยให้ระบุวัน
เดือนปีที่ผลติหรือรหัสรุ่นที่บรรจุของตัวอย่างเครื่องดื่มนั้นเพ่ือประกอบการยื่นคําขอคืนภาษีด้วย 

2) เมื่อสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางได้รับคําขอคืนภาษีแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบรายละเอียดในแบบคําขอและเอกสารหรือหลกัฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคําขอเอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอคืนภาษีแก้ไขเพ่ิมเติมคําขอ
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กำหนดทั้งนี้ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกำหนดต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษี 
ไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคําขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกําหนดเวลา  
ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอและให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคําขอเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอคําขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางเพ่ือพิจารณาต่อไป 

3) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสินค้า
ตั้งอยู่แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน ๓ ราย เพ่ือตรวจสอบการพิสูจน์ลักษณะความเสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษี
และการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้
การไม่ได้ หากเห็นว่าถูกต้องและผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะทำลายสินค้า ณ สถานที่ดังกล่าว ให้แจ้งผู้ขอ
คืนภาษีให้ทำลายสินค้าตามวิธีการท่ีกำหนด และจัดทำบันทึกการตรวจสอบสินค้าและบันทึกควบคุม
การทำลายสินค้า เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่เสนอให้สรรพสามิตพ้ืนที่
ต้นทางพิจารณาคืนภาษีต่อไป 

กรณีผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะทำลายสินค้า ณ สถานที่อื่นให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
จัดทำบันทึกการตรวจสอบสินค้า เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่เสนอให้
สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่จะทำลายสินค้าตั้งอยู่แต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน ๓ ราย เพ่ือควบคุมการทำลายสินค้าตามวิธีการที่กำหนด และจัดทำ
บันทึกควบคุมการทำลายสินค้า เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำลายสินค้าตั้งอยู่ เสนอให้
สรรพสามิตพ้ืนทีต่้นทางพิจารณาคืนภาษีต่อไป  

กรณีผู้ขอคืนภาษีประสงค์จะส่งสินค้าให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วซึ่ งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปทำลาย ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตจัดทำบันทึกการตรวจสอบสินค้าจำนวนสองฉบับมอบให้ผู้ขอคืนภาษีหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับ
มอบให้สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางและให้ผู้ขอคืนภาษียื่นหลักฐานการส่งมอบและการทำลายสินค้าซึ่ง 
ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วนําไปทำลายต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทาง
เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการขอคืนภาษีต่อไป 

 



- ๗๗ - 
 

4) การทำลายสินค้าให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
กรณีเครื่องดื่ม 

    (๑) ให้ทุบทำลาย บดทำลายโดยเครื่องจักร โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(๒) ให้ฝังกลบหรือเผาทำลาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนด 
(๓) ให้ผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูท้ำลาย 
(๔) ให้เทออกจากภาชะบรรจุเพ่ือทิ้ง โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
(๕) วิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ทำลาย

สินค้าตั้งอยู ่
5) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่ต้นทางพิจารณาคําขอคืนภาษีพร้อมเอกสารหรือหลักฐานบันทึก

การตรวจสอบสินค้าและบันทึกการควบคุมการทำลายสินค้าเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้มีคำสัง่คืนภาษีต่อไป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคืนภาษีสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
1) พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 110 
2) กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ

เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กนัยายน 2560 
3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้

เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคณุภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 
กันยายน 2560 
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9.1.3 การลดหย่อนและคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 
ไว้แล้ว (กรณีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสรรพสามิต) 

มาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า ให้  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวงได้ โดยนําจำนวน
เงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้ามาหักออก
จากจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียสำหรับสินค้านั้น ในกรณีที่จำนวนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบที่ ใช้ในการผลิตสินค้าที่ ได้รับการลดหย่อนเกินกว่าจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสีย  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีนั้น การยื่นคําร้องขอลดหย่อนภาษีและการคืนเงินภาษี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดหย่อนและการคืนภาษี 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข ดังนี้ 
1) วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอ

ลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้นำมาใช้ผลิตสินค้าในจำนวนที่มีการขอ
ชําระภาษ ีทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษแีล้ว 

2) การลดหย่อนภาษีให้ดำเนินการโดยนําจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่เสียไว้แล้ว
สำหรับสินค้าท่ีนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตมาหักออกจากจำนวนเงินภาษี
สรรพสามิตที่จะต้องเสียสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น และให้หักออกได้เท่ากับจำนวนเงินภาษีสรรพสามิต
ที่ได้เสียไว้แล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เสยีไว้แล้วสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้
ในการผลิตสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนเกินกว่าจำนวนเงินภาษีท่ีต้องเสยี ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับ
คืนเงินภาษีในส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียนั้น 

3) ก่อนการขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามแบบ ภส. ๐๕-๐๒  
ต่อสรรพสามิตพ้ืนท่ี ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่ ได้รับอนุมัติ  
จากสรรพสามิตพ้ืนท่ี  

4) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ปริมาณ
ส่วนผสม จำนวนวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่แจ้งไว้ ให้ยื่นแบบรายการวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามแบบภส. ๐๕-๐๒ ต่อสรรพสามิต
พ้ืนที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ท่ีเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนท่ี
ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

5) ในการใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอ 
หักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามแบบภส. ๐๕-๐๓ 
พร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบภส. ๐๓-๐๗ ในการขอรับคืนเงินภาษี ให้ผู้ประกอบ
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อุตสาหกรรมระบุจำนวนเงินภาษีที่ขอรับคืนในคําขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามแบบภส. ๐๕-๐๓ ด้วย 

6) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามแบบภส. ๐๗-๐๑ และบัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจําหน่ายตาม
แบบภส. ๐๗–๐๒ และหลักฐานประกอบการลงบัญชีเก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสำนักงานที่ตั้งของ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า  
5 ปี 

7) การอนุมัติให้ลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิต ตามแบบคำขอหักลดหย่อนภาษี
สรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภส. 05-03) ให้เป็นอำนาจของ
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับแบบคำขอการอนุมัต ิให้มีผลใช้บังคับ ดังนี้ 

(1) กรณีขอลดหย่อนภาษี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอลดหย่อนภาษี เป็นต้นไป 
(2) กรณขีอคืนภาษี ให้มีผลตั้งแต่วันที่อนุมัติให้คืนภาษี เป็นต้นไป 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนและคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้า
ทีเ่สียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว 

1) พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 105 
2) กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสินค้า 

พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อน

และการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 
16 กันยายน 2560 

4) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อน
และการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
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9.1.4 การยกเว้นภาษี กรณีนำสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ที่
ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า อธิบดีมี
อำนาจยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สำหรับสินค้าท่ีนําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภท
หรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) สำหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพ่ือการ
ส่งออก 

“สินค้าที่นําไปใช้เปน็วัตถุดิบหรอืสว่นประกอบในการผลิตสินค้า” หมายความว่า สินค้า
ที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีก
ชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิต หรือสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้าเพ่ือการส่งออก  

สินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะได้รับยกเว้นภาษี
ต้องมีลักษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มิใช่สินค้าที่ผลติขึ้นจากวัตถุดิบหรือมีส่วนประกอบของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี  
(๒) เป็นสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษี

สรรพสามิต 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบ

หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 
1) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ผลิตหรือนําเข้าสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบ

หรือส่วนประกอบในการผลิตสนิค้ายื่นคําขอยกเว้นภาษีต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ตามแบบภส. ๐๕-๐๔ พร้อม
หลักฐานประกอบคําขอ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่หรือสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่นําเข้า หรือด่านศุลกากรที่มีการ
ดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่แล้วแต่กรณี หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ 
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th    

การยื่นคําขอให้จัดทำจำนวนสองฉบับ เมื่อได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีแล้วให้เก็บไว้  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษีหนึ่งฉบับ ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นําเข้าใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการหรือดำเนินพิธีการนําเข้าและใช้กำกับไปกับการ 
ขนสินค้า ในกรณีที่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าจําหน่ายสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าให้แก่ตัวแทนหรือบุคคลอื่น ก่อนส่งสินค้าไปให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่
จะนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนหรือบุคคลอื่นในแบบภส. ๐๕-๐๔ ด้วย 

2) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะนําสินค้าท่ีขอยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตน แจ้งสูตรการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคําขอต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ตามแบบที่กำหนด ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ 
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ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http:// 
www.excise.go.th 

3) ก่อนนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือก่อนขนสินค้า 
ออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตตาม
แบบภส. ๐๕-๐๔ ฉบับที่ใช้กำกับไปกับการขนสินค้าพร้อมหลักฐานประกอบ ณ สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือท้องที่ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่นําเข้า หรือด่าน
ศุลกากรที่มีการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่แล้วแต่กรณี หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th เพ่ือทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน ในกรณีสินค้าที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของศุลกากรไม่ตรงตาม
จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะตามจำนวนหรือปริมาณของสินค้าที่นําออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรืออารักขาของศุลกากรตามที่ตรวจสอบจริงแต่ไม่เกินจำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

4) การขนสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือออกจากอารักขาของ
ศุลกากรให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ได้รับอนุมัติ ใช้เอกสารตามแบบภส. ๐๕-๐๔ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ลงนามเรียบร้อยแล้วกำกับไปกับสนิคา้ดังกล่าวด้วย 

5) กอ่นนําสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ที่จะนําสินค้านั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตนแจ้ งเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตามแบบ ภส. 05-0๔ ฉบับท่ีใช้กำกับไปกับการขนสินค้าพร้อมหลักฐานประกอบ  
ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ในกรณีที่เห็นสมควรสรรพสามิตพ้ืนที่จะสั่งให้
ตรวจสอบสินค้าก่อนนําสินค้าที่ได้รับการยกเวน้ภาษีเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมก็ได ้

เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี
ตามแบบ ภส. 05-0๔ และลงนามแบบแล้วให้สำเนาแบบดังกล่าวส่งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่อนุมัติยกเว้น
ภาษแีละสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยูท่ราบ 

6) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินค้าที่ ได้รับยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตนต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวตามแบบรายงานสินค้า
ที่ขอยกเว้นภาษี พร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีหรือในกรณีที่เป็นการส่งสินค้าออก
นอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการขอยกเว้นภาษี
หรือคืนภาษ ี

7) กรณีที่มีการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าแล้วหากในภายหลังปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษมีีหน้าที่ต้องเสียภาษี 

(๑) ในการขนสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีหากผู้ได้รับยกเว้นภาษีหรือผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ อธิบดีกำหนดเกี่ยวกับการขนสินค้าให้ผู้ ได้รับยกเว้นภาษี  
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับสินค้าที่ขนไม่ถูกต้องตามวิธีการดังกล่าวในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษเีกิดขึ้น 
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(๒) สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีสูญหายหรือขาดจำนวนไปจากจำนวนท่ีนําออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วแต่กรณีให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับ
สินค้าที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษีเกิดขึ้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นได้สูญหายหรือขาดจำนวนไปเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นไป
ตามธรรมชาติหรือขาดจำนวนไป เพราะยังมิได้นําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
แล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าของตน ต้องนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า 
ทัณฑ์บน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของสินค้าที่นําไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเกิดขึ้น เว้นแต่อธิบดีจะประกาศกำหนดระยะเวลาไว้เป็น
อย่างอื่นและหากไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ได้รับยกเว้นภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับ
สินค้าที่มิได้ปฏิบัติตามนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
เว้นแต่จะมี เหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ขยายระยะเวลาการนําสินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 

8) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าจัดทำบัญชปีระจำวันตามแบบภส. ๐๕-๐๔/๑ และงบเดือนแสดงรายการ
เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามแบบภส. ๐๕-๐๔/๒ และยื่นงบเดือนดังกล่าวต่อสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินค้าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าและให้สำเนาส่งสำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่ อนุมัติยกเว้นภาษีแล้วแต่กรณีทราบ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ เว็บไซต์  
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีนำสินค้าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามติ 

1) พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา 106 
2) กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

ในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ

หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
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9.1.5 เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละศูนย์)  
การให้สิทธิผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า เสียภาษี ในอัตราตามมูลค่า 

ร้อยละศูนย์ (เฉพาะอัตราภาษีตามมูลค่าเท่านั้น) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีอัตราส่วนผสม
ของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มเป็นไปตามท่ีกรมสรรพสามิตกำหนด ซึ่งมีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 สาระสำคัญ คือ กำหนดให้เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
ที่ทำจากผลไม้หรือพืชผักซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
กาเฟอีนเกิน 5 มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตรหนึ่งลิตร และต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภท
เครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และ 
น้ำพืชผัก (จำนวน 125 รายการ) และเครื่องดื่มประเภทชา และกาแฟถูกถอดออกจากบัญชีท้าย
ประกาศฯ ดังนั้น จึงไม่ได้รับสิทธิในการเสียภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละศูนย์ ท้ังนี้  ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม และผู้นำเข้าที่ได้รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 และประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

นิยามเครื่องดื่มน้ำผลไมแ้ละน้ำพืชผักที่จะได้รับสิทธิ 
เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก หมายความว่า เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ที่ทำจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
กาเฟอีนเกนิ 5 มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตร 

คุณสมบัติและลักษณะ 
1) กรณีที่ส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักหลายชนิด ให้พิจารณาเฉพาะรายชื่อ

ประเภทเครื่องดื่มตามที่กำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักใน
บัญชีท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
ร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

2) ส่วนผสมอื่นในเครื่องดื่มให้มีได้เฉพาะ 
(1) น้ำ 
(2) น้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ  
(3) เกลอื 
(4) สารอาหารและสารอื่นที่มีอยู่ในธรรมชาติในผลไม้และพืชผักที่ใช้ทำเครื่องดื่ม

ชนิดนั้น หรือสารสังเคราะห์เลียนแบบสารอาหารและสารอื่น 
(5) นมผง หรือน้ำนม แต่ไม่รวมนมเปรี้ยวและนมปรุงแต่ง โดยต้องเติมในปริมาณที่

น้อยกว่าอัตราส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
(6) วัตถุเจือปนอาหารตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ได้ประกาศกำหนดหรืออนุญาตไว้ 
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(7) สารที่เติมเพื่อป้องกันการจับเป็นก้อน ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 

3) เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ ทั้ง สี กลิ่น และรส ตรงตามชนิดของ
ผลไม้และพืชผักที่ใช้ทำเครื่องดื่มนั้น และต้องมีชนิดของสารอาหารและสารอื่นไม่เกินกว่าชนิดของ
สารอาหารและสารอื่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้และพืชผักที่ใช้ทำเครื่องดื่มชนิดนั้น 

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ

ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งตัวอย่างเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 1 ลิตร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการ

ผลิตให้กรมสรรพสามิตใช้ตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้สิทธิฯ 
2) ส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้กรมสรรพสามิต กรณีเจ้าพนักงานร้องขอ 
การแสดงรายละเอียดบนภาชนะบรรจุ/ฉลากปิดภาชนะหรือฝาปิดภาชนะบรรจุ

เครื่องดื่ม 
1) ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
2) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผูน้ำเข้า 
3) ชื่อเครื่องดื่ม 
4) เครื่องหมายการค้า 
5) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
6) ปริมาตรสุทธิ 
7) วันเดอืนปี ท่ีผลิตและท่ีหมดอายุ หรือที่ควรบริโภคก่อน 
8) เลขสารบบอาหาร 
หมายเหตุ กรณีส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้แสดงชื่อและสถานประกอบการของ 

ผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแทน ข้อ 1 หรือข้อ 2 ก็ได้ และจะไม่แสดงเลขสารบบอาหารก็ได้ 
สถานที่ยื่นคำขอ 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสีย

ภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ดังนี้ 
1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 

ร้อยละศูนย์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู ่
2) กรณี ผู้นำเข้า ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิ เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์   

ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทีไ่ด้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้  
กำหนดเวลาที่ได้รับสิทธิ 
1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 

ร้อยละศูนย์ ก่อนการผลิตในครั้งแรก 
2) กรณีผู้นำเข้า ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ก่อนการ

นำเข้าในครั้งแรก 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุ ให้แตกต่างจาก 
ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ไว้เดิม ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ
ศูนย์จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิและขนาดภาชนะบรรจุ ให้ผู้อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ทราบก่อนการผลิตทุกครั้ง จึงจะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
ร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุนั้น แต่ผู้ได้รับสิทธิ 
เสยีภาษีในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์ไม่ตอ้งแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ บนภาชนะ/ฉลากใหม่ หากอัตราส่วน
ผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักดังกล่าวมิได้เปลี่ยนแปลง 

การอนุมัติ 
1) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เสียภาษีในอัตรา

ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผกัตามประกาศฯ นี้ 
2) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นคำขอใช้

สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ เป็นต้นไป 
3) กรณีนำเข้า ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 

ร้อยละศูนย์ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพ่ือผู้นำเข้าจะได้นำไปยื่นต่อกรมศุลกากรในการนำเข้าเครื่องดื่มดังกล่าว
ต่อไป 

การตรวจสอบคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ได้รับสิทธิเสียภาษีใน

อัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์แล้วที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่มีหน้าที่เก็บ
ตัวอย่างเครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์จากท้องตลาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอย่างละ 2 ชุด ชุดละ 1 ลิตร  
ส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด และเก็บไว้ที่สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไว้เป็นหลักฐาน 
อีก 1 ชุด พร้อมจัดทำบันทึกการเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่
ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ให้ดำเนินการภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) 

มาตรการบังคับ 
หากพบว่าเครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ มีคุณสมบัติหรือ

ลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในประกาศฯ จะไม่ไดร้ับสทิธิเสียภาษีในอัตราตามมูลคา่ร้อยละศูนย ์และให้เสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้
ใน (1) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชีท้ายกฎกระทรวง รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎกระทรวง
ต่อไป (กรณี ไม่ ได้รับสิทธิฯ กรมสรรพสามิตจะดำเนินการประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม  
ตามกฎหมายต่อไป) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละศูนย์ของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
(ประเภทที่ 02.03(2)) 

1) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรา
ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผกั พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2562 
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2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรา
ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2562 

 

บัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ร้อยละศูนย์) 
 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

1 น้ำกระเจี๊ยบ น้ำกระเจี๊ยบสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*  

20 

2 น้ำกลว้ย น้ำกลว้ยสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์  

20 

3 น้ำแก้วมังกร น้ำแก้วมงักรสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์  

20 

4 น้ำขนุน น้ำขนุนสกัดทีม่ีปรมิาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*  

20 

5 น้ำคอแลน น้ำคอแลนสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 8 องศาบรกิซ์*   

20 

6 น้ำแคนตาลูป น้ำแคนตาลูปสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*  

20 

7 น้ำเงาะ น้ำเงาะสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*   

20 

8 น้ำชมพู่ น้ำชมพู่สกดัท่ีมปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 3 องศาบรกิซ์*    

20 

9 น้ำชำมะเลียง น้ำชำมะเลียงสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*   

20 

10 น้ำตะครอ้ น้ำตะครอ้สกดัที่มีปริมาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์   

20 

11 น้ำตะลิงปลิง น้ำตะลิงปลิงสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*    

20 

12 น้ำตาลสด น้ำตาลสดสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์   

20 

13 น้ำแตงไทย น้ำแตงไทยสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*    

20 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

14 น้ำแตงโม น้ำแตงโมสกดัท่ีมปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 7 องศาบรกิซ์*     

20 

15 น้ำทับทิม น้ำทับทมิสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์    

20 

16 น้ำทุเรียน น้ำทุเรียนสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

17 น้ำทุเรียนเทศ น้ำทุเรียนเทศสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

18 น้ำบ๊วย น้ำบว๊ยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

20 

19 น้ำฝรั่ง น้ำฝรั่งสกัดที่มีปริมาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*      

20 

20 น้ำพิลังกาสา น้ำพิลงักาสาสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*      

20 

21 น้ำพุทรา น้ำพุทราสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*   

20 

22 น้ำฟักข้าว น้ำฟักข้าวสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 7 องศาบรกิซ์*    

20 

23 น้ำมะกอก น้ำมะกอกสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*   

20 

24 น้ำมะเกี๋ยง น้ำมะเกี๋ยงสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*    

20 

25 น้ำมะขาม น้ำมะขามสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

26 น้ำมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*   

20 

27 น้ำมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*   

20 

28 น้ำมะดัน น้ำมะดนัสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*     

20 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

29 น้ำมะตูม น้ำมะตูมสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*    

20 

30 น้ำมะนาว น้ำมะนาวสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

20 

31 น้ำมะปราง น้ำมะปรางสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*      

20 

32 น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

20 

33 น้ำมะเฟือง น้ำมะเฟืองสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*      

20 

34 น้ำมะม่วง น้ำมะม่วงสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์      

20 

35 น้ำมะม่วง 
หิมพานต ์

น้ำมะม่วงหมิพานต์สกัดที่มปีริมาณสารที่
ละลายได้ไมน่้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*     

20 

36 น้ำมะเม่า น้ำมะเม่าสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*       

20 

37 น้ำมะยง น้ำมะยงสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*       

20 

38 น้ำมะยม น้ำมะยมสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 3 องศาบรกิซ์*    

20 

39 น้ำมะละกอ น้ำมะละกอสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*     

20 

40 น้ำมังคุด น้ำมังคุดสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*    

20 

41 น้ำระกำ น้ำระกำสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

20 

42 น้ำละมุด น้ำละมุดสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 8 องศาบรกิซ์*      

20 

43 น้ำลางสาด น้ำลางสาดสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์    

20 
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44 น้ำลองกอง น้ำลองกองสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์    

20 

45 น้ำลำไย น้ำลำไยสกัดทีม่ีปรมิาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

46 น้ำลิ้นจี่ น้ำลิ้นจี่สกัดทีม่ีปรมิาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

47 น้ำลูกตาล น้ำลูกตาลสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*      

20 

48 น้ำลูกยอ น้ำลูกยอสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*       

20 

49 น้ำลูกหนามแดง น้ำลูกหนามแดงสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 5 องศาบริกซ์*     

20 

50 น้ำลูกหยี น้ำลูกหยีสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์       

20 

51 น้ำลูกหว้า น้ำลูกหว้าสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*       

20 

52 น้ำสตรอเบอร์รี ่ น้ำสตรอเบอร์รี่สกดัท่ีมีปริมาณสารที่ละลาย
ได้ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*      

20 

53 น้ำส้ม น้ำส้มสกดัที่มปีรมิาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์       

20 

54 น้ำส้มโอ น้ำส้มโอสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์        

20 

55 น้ำสมอไทย น้ำสมอไทยสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*     

20 

56 น้ำสละ น้ำสละสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์      

20 

57 น้ำสับปะรด น้ำสับปะรดสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

58 น้ำเสาวรส น้ำเสาวรสสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*      

20 
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59 น้ำหม่อน น้ำหม่อนสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*       

20 

60 น้ำแห้ว น้ำแห้วสกัดทีม่ีปรมิาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*     

20 

61 น้ำองุน่ น้ำองุน่สกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

20 

62 น้ำอ้อย น้ำอ้อยสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์      

20 

63 น้ำอินทผาลัม น้ำอินทผาลัมสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 18 องศาบริกซ*์     

20 

64 น้ำกะหล่ำดอก น้ำกะหล่ำดอกสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ที่ละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*       

20 

65 น้ำกะหล่ำปลี น้ำกะหล่ำปลีสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

20 

66 น้ำกุหลาบ น้ำกหุลาบสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

20 

67 น้ำขงิ น้ำขงิสกัดที่มีปริมาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 1 องศาบรกิซ์*        

20 

68 น้ำแครอท น้ำแครอทสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

20 

69 น้ำดอกบัว น้ำดอกบวัสกดัที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของน้ำหนัก       

20 

70 น้ำแตงกวา น้ำแตงกวาสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

20 

71 น้ำถั่วแขก น้ำถัว่แขกสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

20 

72 น้ำถัว่ฝักยาว น้ำถัว่ฝักยาวสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

20 

73 น้ำถั่วพู น้ำถัว่พูสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 1 องศาบรกิซ์*       

20 
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74 น้ำถั่วลันเตา น้ำถัว่ลันเตาสกัดท่ีมีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

20 

75 น้ำบวบ น้ำบวบสกดัที่มปีริมาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

20 

76 น้ำใบเตย น้ำใบเตยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

20 

77 น้ำใบบัวบก น้ำใบบวับกสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

20 

78 น้ำใบย่านาง ใบย่านางสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

20 

79 น้ำผักกวางตุ้ง น้ำผักกวางตุ้งสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

20 

80 น้ำผกักาดขาว น้ำผักกาดขาวสกัดทีม่ีปริมาณสาร 
ท่ีละลายไดไ้มน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*     

20 

81 น้ำผักกาดหอม น้ำผักกาดหอมสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*        

20 

82 น้ำผักขึ้นฉ่าย น้ำผักขึ้นฉ่ายสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได้ 
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

20 

83 น้ำผักคะน้า น้ำผักคะนา้สกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

20 

84 น้ำผักตังโอ ๋ น้ำผักตังโอส๋กดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

20 

85 น้ำผักตำลึง น้ำผักตำลึงสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

20 

86 น้ำผักบุ้งจีน น้ำผักบุง้จีนสกัดทีม่ีปรมิาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

20 

87 น้ำผักปวยเล้ง น้ำผักปวยเล้งสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

20 

88 น้ำฟักเขียว น้ำฟักเขียวสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*          

20 
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89 น้ำฟักทอง น้ำฟักทองสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*       

20 

90 น้ำรากบัว น้ำรากบวัสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

20 

91 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้สกดัที่มีปรมิาณสาร 
ที่ละลายได้ไมน่้อยกว่า 0.8 องศาบรกิซ์*      

20 

92 น้ำสายบวั น้ำสายบวัสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 1.4 องศาบริกซ์*        

20 

93 น้ำหน่อไม้ฝรั่ง น้ำหน่อไม้ฝรั่งสกัดทีม่ีปริมาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*         

20 

94 น้ำดอกอัญชัน น้ำดอกอัญชันสกดัที่มปีรมิาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 4 องศาบริกซ์*       

10 

95 น้ำพลูคาว น้ำพลูคาวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

10 

96 น้ำถั่วเหลือง ถั่วเหลืองทีม่ีโปรตนีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
ของนำ้หนัก        

10 

97 น้ำถั่วเขียว ถั่วเขียวที่มโีปรตนีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 
ของนำ้หนัก        

10 

98 น้ำงา งาที่มีโปรตีนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 15  
ของนำ้หนัก        

10 

99 น้ำถั่วดำ ถั่วดำที่มโีปรตนีไมน่้อยกว่าร้อยละ 15  
ของนำ้หนัก        

5 

100 น้ำถั่วแดง ถั่วแดงที่มีโปรตีนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 
ของนำ้หนัก        

5 

101 น้ำถั่วลิสง ถั่วลิสงทีม่ีโปรตีนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 
ของนำ้หนัก        

5 

102 น้ำเมล็ด
ทานตะวัน 

เมล็ดทานตะวันที่มโีปรตนีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
12 ของน้ำหนัก        

5 

103 น้ำข้าวโพด ข้าวโพดท่ีมคีารโ์บไฮเดรตไมน่้อยกวา่ร้อยละ 
15 ของน้ำหนัก        

5 
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104 น้ำเผือก เผือกที่มีคารโ์บไฮเดรตไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
15 ของน้ำหนัก        

5 

105 น้ำมันเทศ มันเทศที่มีคาร์โบไฮเดรตไมน่้อยกวา่ร้อยละ 
20 ของนำ้หนัก        

5 

106 น้ำมันสำปะหลัง มันสำปะหลงัที่มีคารโ์บไฮเดรตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของน้ำหนัก        

5 

107 น้ำเมล็ดบัว เมล็ดบัวท่ีมีคารโ์บไฮเดรตไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ของน้ำหนัก        

5 

108 น้ำข้าว ข้าวทีม่ีคาร์โบไฮเดรตไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  
50 ของน้ำหนัก        

3 

109 น้ำลูกเดือย ลูกเดือยทีม่ีคาร์โบไฮเดรตไมน่้อยกวา่ร้อยละ 
50 ของน้ำหนัก        

3 

110 น้ำกระชาย น้ำกระชายสกดัที่มปีรมิาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

2 

111 น้ำตะไคร้ ตะไคร้ทีม่ีสารสกัดด้วยน้ำรอ้นไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของน้ำหนัก       

2 

112 น้ำปญัจขนัธ ์ น้ำปญัจขนัธ์สกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*       

2 

113 น้ำแปะก๊วย ใบแปะกว๊ยท่ีมีสารสกัดดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก       

2 

114 น้ำเห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดเป๋าฮือ้ที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของน้ำหนัก       

2 

115 น้ำเห็ดหอม เห็ดหอมทีม่ีสารสกัดด้วยน้ำร้อนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของน้ำหนัก       

2 

116 น้ำเห็ดหลินจือ เห็ดหลินจอืท่ีมีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก        

2 

117 น้ำเก๊กฮวย ดอกเก๊กฮวยที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก        

1 

118 น้ำโกโก ้ โกโก้ผงที่มปีริมาณทีโอโบรมนีไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 1.8 ของน้ำหนกั         

1 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

119 น้ำเมล็ดแมงลัก เมล็ดแมงลกั 1 กรัม เมื่อละลายน้ำแลว้ 
มีน้ำหนกัเปียกไม่นอ้ยกวา่ 20 กรัม 

1 

120 น้ำดอกคำฝอย ดอกคำฝอยที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก         

0.3 

121 น้ำสำรอง ลูกสำรอง 0.3 กรัม เมื่อละลายนำ้แลว้ 
มีน้ำหนกัเปียกไม่นอ้ยกวา่ 15 กรัม  

0.3 

122 น้ำเฉาก๊วย หญ้าเฉาก๊วยที่มีสารสกดัด้วยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก         

0.4 

123 น้ำผลไม้ผสม (1) นำ้ผลไมช้นดิใดชนิดหนึง่ที่กำหนดไว ้
ในบัญชนีี้ หรือ 
(2) นำ้ผลไมผ้สม เฉพาะน้ำผลไม้ท่ีมรีายชื่อ
กำหนดในบัญชนีี้รวมกนั      

(1) ที่กำหนดไว้สำหรบั
น้ำผลไม้ชนดินัน้ 
(2) 20 

124 น้ำพืชผักผสม (1) นำ้พืชผักชนิดใดชนดิหนึ่งที่กำหนดไว ้
ในบัญชนีี้ หรือ 
(2) นำ้พืชผักผสม เฉพาะนำ้พืชผักที่มีรายชื่อ
กำหนดในบัญชนีี้รวมกนั      

(1) ที่กำหนดไว้สำหรบั
น้ำพืชผกัชนิดนั้น 
(2) 20 

125 น้ำผลไม้และ 
น้ำพืชผักผสม 

(1) นำ้ผลไมห้รอืน้ำพืชผักชนิดใดชนดิหนึ่ง 
ท่ีกำหนดไว้ในบัญชนีี้ หรือ 
 
(2) นำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผักผสม เฉพาะ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีรายชือ่กำหนด 
ในบัญชนีี้รวมกนั      

(1) ที่กำหนดไว้สำหรบั
น้ำผลไม้หรอืน้ำพืชผัก
ชนิดนั้น 
(2) 20 

* เมื่อวดัที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมเิตอร์ 
** คุณสมบัติของวัตถุดบิที่ใช้พิจารณาจากปริมาณสารที่ละลายได้ หรือโปรตีน หรือคาร์โบไฮเดรต 

หรือสารที่สกัดด้วยน้ำร้อนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในบัญชีนี้  หมายถึง น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 100 
เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น น้ำเมล็ดแมงลักและนำ้สำรอง 
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9.1.6 เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (อัตราภาษี 
ตามมูลค่าร้อยละสาม) 

นิยามเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่จะได้รับสิทธิ 
“เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น” 

หมายความว่า เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท่ีมีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสม
ตามที่กำหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท้ายประกาศ 
กรมสรรพสามิต ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนเกิน  
5 มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตร ทั้งนี้ ต้องมีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นตามที่กำหนด
ไว้ในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า
สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 ได้จดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร และได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหารแล้ว 

กรณีน้ำผลไม้และน้ำพืชผักรวม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
หลายชนิด ทั้งชนิดที่มีรายชื่อและไม่มีรายชื่อในบัญชีอัตราส่วนผสม การพิจารณาอัตราส่วนผสม 
ให้พิจารณาเฉพาะน้ำผลไม้และน้ำพืชผักชนิดที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มตามที่กำหนดในบัญชีอัตรา
ส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผกัทา้ยประกาศฯ 

คุณสมบัติและลักษณะ 
1) ต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมที่กำหนดในบัญชี

อัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท้ายประกาศฯ กรณีมีส่วนผสมของน้ำผลไม้
และน้ำพืชผักหลายชนิด ให้พิจารณาเฉพาะรายชื่อที่มีอยูใ่นบัญชีฯ 

2) ให้เติมสารอาหารหรือสารอื่นอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์  
(2) สารเขม้ข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรือสิ่งอื่นนอกจาก (1) – (4) ท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประกาศกำหนดหรืออนุญาตเพ่ิมเติม 
3) แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ หรือ ฝาปิดภาชนะบรรจุ

เครื่องดื่ม ดงันี้ 
(1) ชือ่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(2) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการนำเข้า 
(3) ชื่อเครื่องดื่ม 
(4) เครื่องหมายการค้า 
(5) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม 
(6) ปริมาตรสุทธิ 
(7) วันเดือนป ีท่ีผลิตและที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคก่อน 
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(8) เลขสารบบอาหาร 
กรณีส่งออกให้แสดงชื่อและสถานประกอบการของผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแทน  

ข้อ 1 ข้อ 2 ก็ได้ และจะไม่แสดงเลขสารบบอาหารกไ็ด้ 
กรณทีีไ่ด้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละสาม 
1) เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น 
2) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ให้ถูกต้องครบถ้วน 
3) ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม และดำเนินการต่าง ๆ  
การยื่นขอใช้สิทธิ 
1) ยืน่ภายในกำหนดเวลาและสถานที ่

(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นเป็นหนังสือ ก่อนการผลิตในครั้งแรก ณ สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนทีแ่ห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

(2) ผูน้ำเข้า ยื่นเป็นหนังสอื ก่อนการนำเข้าในครั้งแรก ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ท่ีได้จดทะเบยีนสรรพสามิตไว้ 

2) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอรายละเอียดของเครื่องดื่ม ส่งตัวอย่างเครื่องดื่ม 
ตัวอย่างฉลาก ตัวอย่างวัตถุดิบ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการยื่นขอใช้สทิธิ 

(1) แจง้รายละเอียดให้ชัดเจน รวมทัง้ส่งตัวอย่างฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม 
(2) ส่งตัวอย่างเครื่องดื่ม ในปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลิตร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมของ

กรรมวิธีการผลิต 
(3) ส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (กรณีเจ้าพนักงานสรรพสามิตร้องขอ) 
(4) ส่งหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และเอกสารใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้ง

รายละเอียดอาหาร (สบ.5) รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอาหารหรือแจ้ง
รายละเอียดอาหาร เช่น สบ. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 หรือ สบ. 5-5 ท่ีผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่
กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

ให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่ได้รับคำขอใช้สิทธิ ส่งคำขอใช้สิทธิพร้อมรายละเอียด
และเอกสารหลักฐานให้สำนักงานสรรพสามิตภาค และส่งสำเนาคำขอใช้สิทธิ รายละเอียดและเอกสาร
หลักฐานพร้อมตัวอย่างเครื่องดื่ม ให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะของเครื่องดื่ม เมื่อกองวิเคราะห์สินค้าและของกลางตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะเครื่องดื่ม
แล้ว ให้ส่งผลการตรวจสอบให้สำนักงานสรรพสามิตภาคดำเนินการต่อไป 

การอนุมัติให้มีผล 
1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม การอนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอใช้สิทธิ 
2) ผู้นำเข้า การอนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิ 
กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุ ต้องแจ้งให้ผู้อนุมัติ

ทราบก่อนการผลิตหรือการนำเข้าทุกครั้ง จึงจะได้รับสิทธิ โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดอื่นตามข้อ 2.3 
แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับ
เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักท่ีมีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
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การตรวจสอบคุณภาพ 
ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่มีหน้าที่เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีใน

อัตราตามมูลค่าร้อยละสามแล้วจากท้องตลาด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอย่างละ 2 ชุด ชุดละ 1 ลิตร 
ส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด และเก็บไว้ท่ีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไว้เป็นหลักฐานอีก 1 
ชุด พร้อมจัดทำบันทึกการเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วย ท้ังนี้ การสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม  
ให้ดำเนินการภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

มาตรการบังคับ 
หากพบว่า เครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิอัตราตามมูลค่าร้อยละสาม 
1) มีคุณสมบัติหรือลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 แห่งประกาศ

กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่ม
ประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หรือ 
ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 วรรคสอง แห่งประกาศฯ  
ให้ถือว่าเครื่องดื่มในส่วนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด หรือเครื่องดื่ม 
ในส่วนที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตรา
ตามมูลค่าร้อยละสาม และให้เสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชี
ท้ายกฎกระทรวง รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎกระทรวงต่อไป กรณีไม่ได้รับสิทธิฯ กรมสรรพสามิต
จะดำเนินการประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม ตามกฎหมายต่อไป 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับอัตราภาษีตามมลูคา่ร้อยละสามของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตาม

มูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2563 

 

บัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 
ที่มกีารเติมสารอาหารหรือสารอืน่ (ร้อยละสาม) 

 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

1 น้ำกระเจี๊ยบ น้ำกระเจี๊ยบสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*  

5 

2 น้ำกล้วย น้ำกลว้ยสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์  

10 

3 น้ำแก้วมังกร น้ำแก้วมงักรสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์  

10 



- ๑๐๑ - 
 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

4 น้ำขนุน น้ำขนุนสกัดทีม่ีปรมิาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*  

10 

5 น้ำคอแลน น้ำคอแลนสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 8 องศาบรกิซ์*   

10 

6 น้ำแคนตาลูป น้ำแคนตาลูปสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได้ 
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*  

10 

7 น้ำเงาะ น้ำเงาะสกดัท่ีมปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*   

10 

8 น้ำชมพู่ น้ำชมพู่สกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 3 องศาบรกิซ์*    

10 

9 น้ำชำมะเลียง น้ำชำมะเลียงสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*   

10 

10 น้ำตะครอ้ น้ำตะครอ้สกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์   

10 

11 น้ำตะลิงปลิง น้ำตะลิงปลิงสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*    

5 

12 น้ำตาลสด น้ำตาลสดสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์   

10 

13 น้ำแตงไทย น้ำแตงไทยสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*    

10 

14 น้ำแตงโม น้ำแตงโมสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 7 องศาบรกิซ์*     

10 

15 น้ำทับทิม น้ำทับทมิสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์    

10 

16 น้ำทุเรียน น้ำทุเรียนสกดัท่ีมปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

10 

17 น้ำทุเรียนเทศ น้ำทุเรียนเทศสกัดท่ีมีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

10 

18 น้ำบ๊วย น้ำบว๊ยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

3 

    



- ๑๐๒ - 
 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

19 น้ำฝรั่ง น้ำฝรั่งสกัดทีม่ีปริมาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*      

10 

20 น้ำพิลังกาสา น้ำพิลังกาสาสกดัท่ีมีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*      

10 

21 น้ำพุทรา น้ำพุทราสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*   

10 

22 น้ำฟักข้าว น้ำฟักข้าวสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 7 องศาบรกิซ์*    

10 

23 น้ำมะกอก น้ำมะกอกสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*   

10 

24 น้ำมะเกี๋ยง น้ำมะเกี๋ยงสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*    

5 

25 น้ำมะขาม น้ำมะขามสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

5 

26 น้ำมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ท่ีละลายไดไ้มน่้อยกว่า 5 องศาบริกซ์*   

5 

27 น้ำมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*   

10 

28 น้ำมะดัน น้ำมะดนัสกดัที่มีปริมาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*     

5 

29 น้ำมะตูม น้ำมะตูมสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*    

5 

30 น้ำมะนาว น้ำมะนาวสกดัที่มีปริมาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

5 

31 น้ำมะปราง น้ำมะปรางสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*      

5 

32 น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

10 

33 น้ำมะเฟือง น้ำมะเฟืองสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*      

10 

    



- ๑๐๓ - 
 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

34 น้ำมะม่วง น้ำมะม่วงสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์      

10 

35 น้ำมะม่วง 
หิมพานต ์

น้ำมะม่วงหมิพานต์สกัดที่มปีริมาณสาร 
ที่ละลายได้ไมน่้อยกว่า 5 องศาบริกซ์*     

10 

36 น้ำมะเม่า น้ำมะเม่าสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*       

10 

37 น้ำมะยง น้ำมะยงสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*       

5 

38 น้ำมะยม น้ำมะยมสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 3 องศาบรกิซ์*    

5 

39 น้ำมะละกอ น้ำมะละกอสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*     

10 

40 น้ำมังคุด น้ำมังคดุสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*    

10 

41 น้ำระกำ น้ำระกำสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได้ 
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*     

5 

42 น้ำละมุด น้ำละมุดสกดัท่ีมปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 8 องศาบรกิซ์*      

10 

43 น้ำลางสาด น้ำลางสาดสกดัทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์    

10 

44 น้ำลองกอง น้ำลองกองสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์    

10 

45 น้ำลำไย น้ำลำไยสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

10 

46 น้ำลิน้จี่ น้ำลิ้นจี่สกดัทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

10 

47 น้ำลูกตาล น้ำลูกตาลสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*      

10 

48 น้ำลูกยอ น้ำลูกยอสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*       

3 

    



- ๑๐๔ - 
 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

49 น้ำลูกหนามแดง น้ำลูกหนามแดงสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 5 องศาบริกซ์*     

5 

50 น้ำลูกหยี น้ำลูกหยีสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์       

10 

51 น้ำลูกหว้า น้ำลูกหว้าสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*       

5 

52 น้ำสตรอเบอร์รี ่ น้ำสตรอเบอร์รี่สกัดทีม่ีปริมาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 5 องศาบริกซ์*      

10 

53 น้ำส้ม น้ำส้มสกดัที่มปีรมิาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์       

10 

54 น้ำส้มโอ น้ำส้มโอสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์        

10 

55 น้ำสมอไทย น้ำสมอไทยสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*     

5 

56 น้ำสละ น้ำสละสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์      

10 

57 น้ำสับปะรด น้ำสับปะรดสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

10 

58 น้ำเสาวรส น้ำเสาวรสสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 6 องศาบรกิซ์*      

5 

59 น้ำหม่อน น้ำหม่อนสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 5 องศาบรกิซ์*       

10 

60 น้ำแห้ว น้ำแห้วสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*     

10 

61 น้ำองุน่ น้ำองุน่สกดัที่มีปริมาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์     

10 

62 น้ำอ้อย น้ำอ้อยสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 10 องศาบริกซ*์      

10 

63 น้ำอินทผาลัม น้ำอินทผาลัมสกดัที่มปีรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 18 องศาบริกซ*์     

10 

    



- ๑๐๕ - 
 

ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

64 น้ำกะหล่ำดอก น้ำกะหล่ำดอกสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ที่ละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*       

10 

65 น้ำกะหล่ำปลี น้ำกะหล่ำปลีสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

10 

66 น้ำกุหลาบ น้ำกหุลาบสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

2 

67 น้ำขงิ น้ำขงิสกัดที่มีปริมาณสารทีล่ะลายได ้
ไม่น้อยกว่า 1 องศาบรกิซ์*        

10 

68 น้ำแครอท น้ำแครอทสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

10 

69 น้ำดอกบัว น้ำดอกบวัสกดัที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของน้ำหนัก       

10 

70 น้ำแตงกวา น้ำแตงกวาสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

10 

71 น้ำถั่วแขก น้ำถัว่แขกสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

10 

72 น้ำถัว่ฝักยาว น้ำถัว่ฝักยาวสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

10 

73 น้ำถั่วพู น้ำถัว่พูสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 1 องศาบรกิซ์*       

10 

74 น้ำถั่วลันเตา น้ำถัว่ลันเตาสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

10 

75 น้ำบวบ น้ำบวบสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

10 

76 น้ำใบเตย น้ำใบเตยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

10 

77 น้ำใบบัวบก น้ำใบบวับกสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

10 

78 น้ำใบย่านาง ใบย่านางสกัดท่ีมีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

10 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

79 น้ำผักกวางตุ้ง น้ำผักกวางตุ้งสกัดทีม่ีปริมาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

10 

80 น้ำผกักาดขาว น้ำผักกาดขาวสกัดทีม่ีปริมาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*     

10 

81 น้ำผักกาดหอม น้ำผักกาดหอมสกัดทีม่ีปรมิาณสาร 
ที่ละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*        

10 

82 น้ำผักขึ้นฉ่าย น้ำผักขึ้นฉ่ายสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*        

10 

83 น้ำผักคะน้า น้ำผักคะนา้สกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*      

10 

84 น้ำผักตังโอ ๋ น้ำผักตังโอส๋กดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

10 

85 น้ำผักตำลึง น้ำผักตำลึงสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

10 

86 น้ำผักบุ้งจีน น้ำผักบุง้จีนสกัดทีม่ีปรมิาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

10 

87 น้ำผักปวยเล้ง น้ำผักปวยเล้งสกัดทีม่ีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

10 

88 น้ำฟักเขียว น้ำฟักเขียวสกดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*          

10 

89 น้ำฟักทอง น้ำฟกัทองสกัดทีม่ีปรมิาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*       

10 

90 น้ำรากบัว น้ำรากบวัสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

5 

91 น้ำว่านหางจระเข ้ น้ำว่านหางจระเข้สกดัที่มีปรมิาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 0.8 องศาบรกิซ์*      

10 

92 น้ำสายบวั น้ำสายบวัสกดัที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 1.4 องศาบริกซ์*        

10 

93 น้ำหน่อไม้ฝรั่ง น้ำหน่อไม้ฝรั่งสกัดทีม่ีปริมาณสาร 
ที่ละลายได้ไมน่้อยกว่า 2 องศาบริกซ์*         

10 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

94 น้ำดอกอัญชัน น้ำดอกอัญชันสกดัที่มปีรมิาณสาร 
ท่ีละลายได้ไมน่้อยกว่า 4 องศาบริกซ์*       

2 

95 น้ำพลูคาว น้ำพลูคาวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*       

10 

96 น้ำถั่วเหลือง ถั่วเหลืองท่ีมีโปรตนีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
ของนำ้หนัก        

5 

97 น้ำถั่วเขียว ถั่วเขียวที่มโีปรตนีไมน่้อยกวา่ร้อยละ 15 
ของนำ้หนัก        

3 

98 น้ำงา งาที่มีโปรตีนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 15  
ของนำ้หนัก        

5 

99 น้ำถั่วดำ ถั่วดำที่มโีปรตนีไมน่้อยกว่าร้อยละ 15  
ของนำ้หนัก        

3 

100 น้ำถั่วแดง ถั่วแดงที่มีโปรตีนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 
ของนำ้หนัก        

3 

101 น้ำถั่วลิสง ถั่วลิสงทีม่ีโปรตีนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 
ของนำ้หนัก        

3 

102 น้ำเมล็ด
ทานตะวัน 

เมล็ดทานตะวันที่มโีปรตนีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
12 ของน้ำหนัก        

5 

103 น้ำข้าวโพด ข้าวโพดท่ีมคีารโ์บไฮเดรตไมน่้อยกวา่ร้อยละ 
15 ของน้ำหนัก        

3 

104 น้ำเผอืก เผือกท่ีมีคารโ์บไฮเดรตไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 
15 ของน้ำหนัก        

3 

105 น้ำมันเทศ มันเทศที่มีคาร์โบไฮเดรตไมน่้อยกวา่ร้อยละ 
20 ของน้ำหนัก        

3 

106 น้ำมันสำปะหลัง มันสำปะหลงัที่มีคารโ์บไฮเดรตไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของนำ้หนัก        

3 

107 น้ำเมลด็บัว เมล็ดบัวท่ีมีคารโ์บไฮเดรตไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ของน้ำหนัก        

3 

108 น้ำข้าว ข้าวทีม่ีคาร์โบไฮเดรตไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของนำ้หนัก        

3 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

109 น้ำลกูเดือย ลูกเดือยทีม่ีคาร์โบไฮเดรตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ของน้ำหนัก        

3 

110 น้ำกระชาย น้ำกระชายสกดัที่มปีรมิาณสารท่ีละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 2 องศาบรกิซ์*         

1 

111 น้ำตะไคร้ ตะไคร้ทีม่ีสารสกัดด้วยน้ำรอ้นไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของน้ำหนกั       

1 

112 น้ำปญัจขนัธ ์ น้ำปญัจขนัธส์กดัที่มปีริมาณสารที่ละลายได ้
ไม่น้อยกว่า 4 องศาบรกิซ์*       

1 

113 น้ำแปะก๊วย ใบแปะก๊วยท่ีมีสารสกัดด้วยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก       

1 

114 น้ำเห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดเป๋าฮือ้ที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของน้ำหนัก       

1 

115 น้ำเห็ดหอม เห็ดหอมทีม่ีสารสกัดด้วยน้ำร้อนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของน้ำหนกั       

1 

116 น้ำเห็ดหลินจือ เห็ดหลินจอืที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก        

1 

117 น้ำเก๊กฮวย ดอกเก๊กฮวยที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก        

1 

118 น้ำโกโก ้ โกโก้ผงที่มปีริมาณทีโอโบรมนีไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 1.8 ของน้ำหนกั         

1 

119 น้ำเมล็ดแมงลัก เมล็ดแมงลกั 1 กรัม เมื่อละลายน้ำแลว้ 
มีน้ำหนักเปียกไม่นอ้ยกวา่ 20 กรัม 

0.5 

120 น้ำดอกคำฝอย ดอกคำฝอยที่มีสารสกดัดว้ยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก         

0.3 

121 น้ำสำรอง ลูกสำรอง 0.3 กรัม เมื่อละลายน้ำแลว้ 
มีน้ำหนักเปียกไม่นอ้ยกวา่ 15 กรัม  

0.2 

122 น้ำเฉาก๊วย หญ้าเฉาก๊วยที่มีสารสกดัด้วยน้ำร้อน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก         

0.2 
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ลำดับที ่ ประเภทเครื่องดื่ม คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิ้จารณาจาก** 

อัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ต่อปริมาตรสุทธ ิ
ของเครื่องดื่มต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

123 น้ำผลไม้ผสม (1) นำ้ผลไมช้นดิใดชนิดหนึง่ที่กำหนดไว ้
ในบัญชนีี้ หรือ 
(2) นำ้ผลไมผ้สม เฉพาะน้ำผลไม้ที่มรีายชือ่
กำหนดในบัญชนีี้รวมกนั      

(1) ที่กำหนดไว้สำหรบั
น้ำผลไม้ชนดินัน้ 
(2) 10 

124 น้ำพืชผักผสม (1) นำ้พืชผักชนิดใดชนดิหนึ่งที่กำหนดไว ้
ในบัญชนีี้ หรือ 
(2) นำ้พืชผักผสม เฉพาะนำ้พืชผักที่มีรายชื่อ
กำหนดในบัญชนีี้รวมกนั      

(1) ที่กำหนดไว้สำหรบั
น้ำพืชผักชนิดนั้น 
(2) 10 

125 น้ำผลไม้และ 
น้ำพืชผักผสม 

(1) นำ้ผลไมห้รอืน้ำพืชผักชนิดใดชนดิหนึ่ง 
ที่กำหนดไว้ในบัญชนีี้ หรือ 
 
(2) นำ้ผลไมแ้ละน้ำพืชผักผสม เฉพาะ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีรายชือ่กำหนด 
ในบัญชนีี้รวมกนั      

(1) ที่กำหนดไว้สำหรบั
น้ำผลไม้หรอืนำ้พืชผัก
ชนิดนั้น 
(2) 10 

* เมื่อวัดอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร์ 
** คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้พิจารณาจากปริมาณสารละลายได้ หรือโปรตีน หรือคาร์โบไฮเดรต 

หรือสารที่สกัดด้วยน้ำร้อน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในบัญชีนี้ หมายถึง น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 100 
เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น น้ำเมล็ดแมงลักและน้ำสำรอง 

9.1.7 เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เติมสารอาหารหรือสารอื่น (อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละสิบ) 
นิยามเครื่องดื่มอื่น ๆ  
“เครื่องดื่มอื่น ๆ” หมายความว่า เครื่องดื่มอื่น ๆ ในประเภทที่ 02.02 นอกจากน้ำแร่

และน้ำอัดลม ทีเ่ติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส แตไ่ม่รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมายว่าด้วยอาหารซึ่งต้องแสดง
ข้อความจำกัดการดื่มบนฉลาก 

คุณสมบัติและลักษณะ 
เครื่องดื่มอื่น ๆ ท่ีมีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ท่ีจะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตาม

มลูค่าตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นเครื่องดื่มที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ และ

ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารแล้ว 
(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลติผลจากพืชหรือสตัว์ 
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(2) สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรือสิ่งอื่นนอกจาก (1) – (4) ท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศกำหนดหรืออนุญาตเพ่ิมเติม 
2) เป็นเครื่องดื่มท่ีไม่มีการเติมหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

เครื่องดื่ม 
3) เป็นเครื่องดื่มที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ ทีภ่าชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะ 

หรือฝาปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม   
(๑) ชือ่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า 
(๒) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผู้นำเข้า 
(๓) ชื่อเครื่องดื่ม 
(๔) เครื่องหมายการค้า 
(๕) ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม   
(๖) ปริมาตรสุทธิ   
(๗) วัน เดือน ป ีที่ผลติและทีห่มดอายุ หรือที่ควรบริโภคกอ่น 
(๘) เลขสารบบอาหารในกรณีส่งเครื่องดื่มออกไปนอกราชอาณาจักร ให้แสดงชื่อ

และสถานประกอบการของผูจั้ดจำหน่ายในต่างประเทศแทนรายละเอียดตาม (๑) และ (๒) ก็ได้ และจะ
ไม่แสดงเลขสารบบอาหารตาม (๘) ก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ ได้แก่  

ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าสินค้าเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น  
2) ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ  

เสียภาษีในอัตราตามมูลคา่ และดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า ภายในกำหนดเวลาและสถานที่ 

ดังนี้ 
๑. กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า

เป็นหนังสือ กอ่นการผลิตในครั้งแรก ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่   
2. กรณีผู้นำเข้า ให้ยื่นคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าเป็นหนังสือก่อน

การนำเข้าในครั้งแรก ณ สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้   
(2) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ แจ้งรายละเอียดของเครื่องดื่ม ส่งตัวอย่าง

เครื่องดื่ม ตัวอย่างฉลาก ตัวอย่างวัตถุดิบ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิ ดังนี้ 

1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ และแจ้งรายละเอียดของเครื่องดื่มที่จะ
ขอใช้สิทธิให้ชัดเจน รวมทั้งส่งตัวอย่างฉลากที่จะใช้ปิดบนภาชนะบรรจุเครื่องดื่มดังกล่าว 
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2. ส่งตัวอย่างเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นที่ขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ ในปริมาณไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมและ
กรรมวิธีการผลิตให้กรมสรรพสามิตใช้ตรวจสอบประกอบการพิจารณาในการขอใช้สิทธิ 

3. ส่งวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตเครื่องดื่มให้กรมสรรพสามิต ในกรณี ท่ี  
เจ้าพนักงานสรรพสามิตร้องขอ 

4. ส่งหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร และส่งเอกสารใบจดทะเบียนอาหาร
หรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ. ๕) รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอาหารหรือ
แจ้งรายละเอียดอาหาร อาทิเช่น สบ. ๕-๑ สบ. ๕-๒ สบ. ๕-๓ สบ. ๕-๔ หรือ สบ. ๕-๕ แล้วแต่กรณี  
ท่ีผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

3) ให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ ได้รับคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า  
ส่งคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า รายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงาน
สรรพสามิตภาค และส่งสำเนาคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า รายละเอียดและเอกสารหลกัฐาน
ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตัวอย่างเครื่องดื่ม ให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะของเครื่องดื่มตามที่กำหนดไว้ เมื่อกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะของเครื่องดื่มตามที่กำหนดไว้แล้ว ให้ส่งผลการตรวจสอบให้สำนักงานสรรพสามิตภาค  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้สิทธินั้น 

4) ให้ผูอ้ำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติคำขอใช้สิทธิเสียภาษี  
ในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น โดยการอนุมัติให้มีผล ดังนี้ 

(1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีได้ยื่นคำขอ 
ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า  

(2) กรณีนำเข้า ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตรา 
ตามมูลค่า  

ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงปริมาตร
สุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุของเครื่องดื่มให้แตกต่างจากที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าไว้เดิม  
ผูไ้ด้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุ
ให้ผู้อนุมัติให้ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าทราบ ก่อนการผลิตหรือการนำเข้าทุกครั้ง จึงจะได้รับ
สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุนั้น 
แต่ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าไม่ต้องแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ใหม่ หากสูตรส่วนผสมของ
เครื่องดื่มดังกล่าวมิได้เปลี่ยนแปลง  

5) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษี  ในอัตรา
ตามมูลคา่จากท้องตลาด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม
ที่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอย่างละ ๒ ชุด ชุดละ ๑ ลิตร ส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจ
วิเคราะห์ ๑ ชุด และเก็บไว้ท่ีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไว้เป็นหลักฐานอีก ๑ ชุด พร้อมจดัทำบันทึกการ
เก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม ให้ดำเนินการภายใต้หลักการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management)  
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6) หากกรมสรรพสามิตตรวจพบว่า เครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า 
มีคุณสมบัติหรือลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่าเครื่องดื่มในส่วนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือ
เครื่องดื่มในส่วนที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ไม่ได้
รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ และให้เสียภาษีในอัตราที่กำหนดไว้ในประเภทที่ ๐๒.๐๒ 
ของบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่ใช้บังคับในวันท่ีความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้น รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ตามกฎหมายต่อไป 

7) ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละสิบ 
กรมสรรพสามิตจะดำเนินการประเมินภาษ ีเบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม ตามกฎหมาย 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เสียภาษีในอัตราตามมลูคา่ร้อยละสิบ  
ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรา 

ตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอืน่ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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