


การบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 
สินค้าเคร่ืองด่ืม และผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืม 

ตอนที ่2 “สินค้าเคร่ืองด่ืม” 

ตอนที ่16 “สินค้าอ่ืนๆ” 
ประเภทที่ 16.90 (1)   
“เคร่ืองด่ืมชนิดผง เกลด็ หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้นที่มี
ส่วนผสมของน า้ตาลและสามารถละลายน า้ได้ 













 ข้อ 2 ให้สินค้าเคร่ืองด่ืมรังนกที่ท าจากรังนกธรรมชาต ิที่มีปริมาณเน้ือรังนกต า่กว่าร้อยละ 50  
โดยน า้หนักเปียก จดัเข้าพกิดัอตัราภาษสีรรพสามิต ประเภทที่ 02.02 
 ข้อ 3 ประกาศนีใ้ห้บังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  



 กรณีท่ีใชเ้ป็นผลไมแ้ละพืชผกัเป็นวตัถุดิบในการผลิต แต่ในกระบวนการ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 กรณีมีการเติมสารหรือวติามิน หรือเติมสารอาหาหรือสาร
อ่ืนนอกเหนือท่ีมีตามธรรมชาติในผลไมห้รือพืชผกันั้น ฯ ยงัใหถื้อเป็น “น ้า
ผลไมแ้ละพืชผกัประเภท 02.03(1)” แต่ไม่ไดรั้บสิทธิอตัราตามมูลค่าเท่ากบัศูนย์
ตามประเภท 02.03(2) ทั้งน้ี ปัจจุบนัยอมใหก้ารเติมสารฯ สามารถใชสิ้ทธิอตัรา
ศูนยไ์ด ้





 พระราชบัญญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 บัญญตัไิว้ว่า “อาหาร” หมายความว่า 
ของกนิหรือเคร่ืองค า้จุนชีวติ ได้แก่ 

(1) วสัดุทุกชนิดทีค่นกนิ ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวธีิใดๆ หรือ
ในรูปลกัษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจติและประสาท 
หรือยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(2) วตัถุทีมุ้่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลติอาหาร 
รวมถึงวสัดุ เจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกลิน่รส 

 ข้อ 2 ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร หมายความว่า ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้รับประทาน
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกต ิซ่ึงมสีารอาหารหรือสารอ่ืนเป็น
องค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเมด็ แคปซูล ผง เกลด็ ของเหลวหรือลกัษณะอ่ืน  
ซ่ึงมใิช่รูปแบบอาหารตามปกต ิ(conventional foods) ส าหรับผู้บริโภคที่
คาดหวงัประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ 



องค์ประกอบ 

ใช้เป็นเคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองด่ืมทีม่ลีกัษณะผง 

มส่ีวนผสมของน า้ตาล 

สามารถละลายน า้ได้ 

เกลด็ หรือ เคร่ืองด่ืมเข้มข้น 



- ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม VAT คูณ อตัราภาษีตามมูลค่า % 
- ภาษีตามปริมาณ = อตัราภาษีตามปริมาณน ้าตาล (บาท) คูณ ปริมาตรสุทธิหน่วยเป็นลิตร 

- ภาษีตามปริมาณ = อตัราภาษีตามปริมาณน ้าตาล (บาท) คูณ ปริมาตรสุทธิหน่วยเป็นลิตร 
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ตัวอย่าง เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมยีห่อ้ ก. ขนาดกระป๋อง 325 มิลลิลิตรราคาขายปลีก
แนะน าไม่รวม VAT 13.08 บาท น ้ าตาลทั้งหมด 11 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 

วิธีค  านวณ 
1. อตัราภาษีตามมูลค่า 14% 
2. น ้าตาล 11 กรัม/100 มิลลิลิตร อตัราภาษีตามปริมาณความหวาน 0.50 บาท/ลิตร 
3. ค านวณภาษีสรรพสามิต  = (13.08 x (14/100)) + (0.50 x (325/1,000)) 
 = 1.99 บาท 
4. ค านวณภาษีสรรพสามิตเพ่ือราชการส่วนทอ้งถ่ิน 10 % ของภาษีสรรพสามิต 
 = 1.99 บาท (10/100)  
 = 0.19 บาท 
5.รวมภาระภาษี = 1.99 + 0.19 
 = 2.18 บาท 



การใช้แสตมป์สรรพสามติเคร่ืองด่ืม 
ใชส้ าหรับการเสียภาษีเคร่ืองด่ืมเฉพาะประเภท 02.01 และประเภท 02.02 

การใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
ใชส้ าหรับการเสียภาษีกรณี เคร่ืองด่ืมเฉพาะประเภท 02.01 และประเภท 02.02 

กฎหมายมไิด้ก าหนดให้สินค้าเคร่ืองด่ืมบางประเภทใช้แสตมป์สรรพสามติและเคร่ืองหมาย 
ไดแ้ก่ ประเภท 02.03 ประเภท 02.04 ประเภท 16.90(1) 

ในประเทศ 

น าเข้า 

หรืออาจะเป็น
ลกัษณะอ่ืนตามที่
กรมก าหนด 

1. เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษขีองทาง 
ราชการ 
2. เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน 



1) แก้ไขเพิม่เตมิวรรค 2 ของข้อ 2 
 ในกรณเีคร่ืองด่ืมทีม่ส่ีวนผสมของน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัหลาย
ชนิด ให้ใช้อตัราส่วนผสมโดยรวม ของน า้ผลไม้และน า้พืชผกัทุกชนิด
ทีม่รีายช่ือประเภทเคร่ืองด่ืมตามทีก่ าหนดในบัญชีอตัราส่วนผสม ของ
เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัท้ายประกาศนี ้เป็นเกณฑ์ใน
การพจิารณา 

 ในกรณเีคร่ืองด่ืมทีส่่วนผสมของน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัหลาย
ชนิด ทั้งชนิดทีม่รีายช่ือและไม่มรีายช่ืออยู่ในบัญชีอตัราส่วนผสมของ
เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัท้ายประกาศนี ้การพจิารณา
อตัราส่วนผสมให้พจิารณาเฉพาะน า้ผลไม้และน า้พืชผกัชนิดทีม่ี
รายช่ือประเภทเคร่ืองด่ืมตามทีก่ าหนดบัญชีอตัราส่วนผสมของ
เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัท้ายประกาศนี ้



2) เพิม่ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3  2.2 ส่วนผสมอ่ืนในเคร่ืองด่ืม ตาม 2.1 ให้มไีด้เฉพาะน า้ น ้าตาล
หรือสารทีท่ าให้หวานอ่ืน ๆ เกลือ สารอาหารและสารอ่ืนทีม่อียู่ตาม
ธรรมชาตใินผลไม้และพืชผกัทีใ่ช้ท าเคร่ืองด่ืมชนิดน้ัน และวตัถุเจือปน
อาหาร ทีก่ระทรวงสาธารณสุขหรือส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ประกาศก าหนดหรืออนุญาตไว้ 
 2.3 เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่คุีณลกัษณะทางกายภาพ ทั้งสี กลิน่ และรส 
ตรงตามชนิดของผลไม้และพืชผกัทีใ่ช้ท าเคร่ืองด่ืมน้ัน และต้องมชีนิด
ของสารอาหารและสารอ่ืน ๆ ไม่เกนิกว่าชนิดของสารอาหารและสาร
อ่ืนทีม่อียู่ตามธรรมชาตใินผลไม้และพืชผกัทีใ่ช้ท าเคร่ืองด่ืมชนิดน้ัน 
 



 ตดัข้อ 3.1 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 และ ข้อ 3.6 ออก คงเหลือเพยีงการ
ก าหนดให้ส่งตวัอย่างเคร่ืองด่ืม ในปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลติร ให้กรม
สรรพสามติเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  
 3.2 ส่งตวัอย่างเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัทีข่อใช้
สิทธิเสียภาษ ีในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ในปริมาณไม่น้อยกว่า ๑ 
ลติร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวธีิการผลติ ให้กรม
สรรพสามติใช้ตรวจสอบประกอบการพจิารณาในการขอใช้สิทธิเสีย
ภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
 3.3ส่งวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติให้กรมสรรพสามติ ในกรณทีีเ่จ้า
พนักงาน สรรพสามติร้องขอ  
 

 3.1ส่งตวัอย่างเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัทีข่อใช้
สิทธิเสียภาษ ีในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ในปริมาณไม่น้อยกว่า ๑ 
ลติร พร้อมแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวธีิการผลติ ให้กรม
สรรพสามติใช้ตรวจสอบประกอบการพจิารณาในการขอใช้สิทธิเสีย
ภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์  
 3.2 ส่งวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติให้กรมสรรพสามติ ในกรณทีีเ่จ้า
พนักงาน สรรพสามติร้องขอ  



เพิม่ข้อ 4.8 เลขสารบบอาหาร 4.8 เลขสารบบอาหาร 
 ในกรณส่ีงเคร่ืองด่ืมออกไปนอกราชอาณาจกัร ให้แสดงช่ือและ
สถานประกอบการของผู้จดัจ าหน่ายในต่างประเทศแทนรายละเอยีด 
ตาม 4.1 และ 4.2 กไ็ด้ และจะไม่แสดงเลขสารบบอาหารตาม 4.8 กไ็ด้ 



เพิม่ข้อความ “หรือน าเข้า” ข้อ 6. ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะ
บรรจุ ให้แตกต่างจากทีไ่ด้รับสิทธิ เสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละ
ศูนย์ไว้เดมิ ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์จะต้อง 
แจ้งการเปลีย่นแปลงปริมาตรสุทธิและขนาดภาชนะบรรจุ ให้ผู้อนุมตัิ
ให้ใช้สิทธิเสียภาษใีนอตัรา ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ทราบก่อนการผลติ
หรือน าเข้าทุกคร้ัง จงึจะได้รับสิทธิเสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละ
ศูนย์ ส าหรับเคร่ืองด่ืมทีเ่ปลีย่นแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะ
บรรจุน้ัน แต่ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษใีนอตัรา ตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ไม่
ต้องแจ้งรายละเอยีดอ่ืน ๆ ตามข้อ ๔ ใหม่ หากอตัราส่วนผสมของน ้า
ผลไม้ และน ้าพืชผกัดงักล่าวมไิด้เปลีย่นแปลง 



 เพิม่ข้อความตอนท้าย “กรณทีีม่กีารย่ืนค าขอใช้สิทธิเสียภาษใีน
อตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ตามประกาศนีไ้ว้ก่อนวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 ตามข้อ 11 น้ัน ให้การอนุมตัมิผีลตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณ ี
แต่ทั้งนีต้้องไม่ก่อนวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562” 
 ***กรณนีีแ้ม้ว่าจะสามารถย่ืนค าขอใช้สิทธิพร้อมส่งตวัอย่าง
เคร่ืองด่ืม และแสดงสูตรส่วนผสมและกรรมวธีิการผลติให้กรม
สรรพสามติพจิารณาล่วงหน้าก่อนวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ แต่
การอนุมตัจิะมผีลตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ข้อ 7. กรณทีีม่กีารย่ืนค าขอใช้สิทธิเสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละ
ศูนย์ตามประกาศนีไ้ว้ก่อนวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามข้อ 11 นั้น 
ให้การอนุมตัมิผีลตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณ ีแต่ทั้งนีต้้องไม่ก่อน
วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 



 เพิม่ข้อ 11 และ 12 ข้อ 11. เพ่ือให้การขอรับสิทธิเสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์
ตามประกาศนีเ้ป็นด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว ผู้ที่
ประสงค์จะได้รับสิทธิตามประกาศนีส้ามารถย่ืนค าขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอตัราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ พร้อมกบัส่งตวัอย่างเคร่ืองด่ืมประเภท
น า้ผลไม้และน า้พืชผกัทีจ่ะขอใช้สิทธิเสียภาษใีนอตัราตามมูลค่าสร้อย
ละศูนย์ในปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลติร และแสดงสูตรส่วนผสมและ
กรรมวธีิการผลติให้กรมสรรพสามติพจิารณาล่วงหน้าได้ 
ข้อ 12. ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป เว้นแต่ข้อ 11 ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัประกาศเป็นต้นไป  



ตดับทเฉพาะกาลออก ไม่มบีทเฉพาะกาล 

 มกีารเพิม่เตมิและตดัรายการประเภทเคร่ืองด่ืมในบัญชีฯ ออก
บางรายการจากเดมิรวม 121 ประเภท เป็น 125 ประเภท  
 ****อตัราส่วนผสมของน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัต่อปริมาตร
สุทธิของเคร่ืองด่ืมทีจ่ะได้รับสิทธิมกีารเปลีย่นแปลงจากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 รายการประเภทเคร่ืองด่ืมรวม 125 ประเภท 
โดยมรีายการทีก่ าหนดใหม่ 3 ประเภทในล าดบัที ่
123 น ้าผลไม้ผสม 
124 น ้าพืชผกัผสม 
125 น ้าผลไม้และน ้าพืชผกัผสม 
อตัราส่วนผสมของน า้ผลไม้และน า้พืชผกัต่อปริมาตรสุทธิของ
เคร่ืองด่ืมทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ส าหรับเคร่ืองด่ืมบางรายการในบัญชี 



สิทธิอตัราศูนย์เดมิ   จะส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
การขออนุมตัใิช้สิทธิให้ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับใหม่ และให้มีผลได้ รับสิทธิอตัราศูนย์ต้ังแต่วนัท่ี  
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  โดยการขอ ใช้สิทธิต้องกระทา เป็นการล่วงหน้า (ก่อนวนัที่ 1 ตุลาคม 2562)   
ส าหรับรายใหม่  ทีย่ื่นหลงัวันที ่1 ตุลาคม 2562 ให้มผีล 
 - ผลติ ตั้งแต่วนัย่ืนค าขอใช้สิทธิ  
 - น าเข้า วนัทีอ่นุมตัใิห้ใช้สิทธิ 




