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หวัข้อบรรยาย
1. นิยามและกฎหมายเกีย่วข้องสินค้าเคร่ืองด่ืม
2. วธีิปฏิบัติ การลงบัญชี และการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต
3. แนวทางการจัดเกบ็ภาษีความหวาน
4. ภาษีสรรพสามิตส าหรับเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้และน า้พืชผกั
5. วธีิปฏิบัติกรณนี าเข้า/ส่งออกและจุดความรับผดิทางภาษี 

(Tax Point)
6. วธีิปฏิบัติการขอคืนภาษีสรรพสามิต
7. การแจ้งราคาขายปลกีแนะน า
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ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสินค้าเคร่ืองด่ืมและ
ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืม

ตอนที ่16
“สินค้าอืน่ ๆ”

ประเภทที ่16.90(1)
“เคร่ืองดื่มชนิดผง เกล็ด และเคร่ืองดื่มชนิดเข้มข้น 
ทีมี่น ้าตาลเป็นส่วนผสมและสามารถละลายน า้ได”้

ภาษีสรรพสามิต
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ลักษณะและประเภทสินค้า “ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม”
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สรุปลักษณะและประเภทสินค้าอื่น ๆ

เคร่ืองดืม่ชนิดผง เกล็ด
(เคร่ืองดืม่ส ำเร็จรูปพร้อมชง)

เคร่ืองดืม่เข้มข้น
(เคร่ืองดืม่ส ำเร็จรูปพร้อมชง)

ตอนที ่16.90 (1)  ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ี
ลกัษณะผง เกลด็ หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้นที่มส่ีวนผสม
ของน ้าตาลและสามารถละลายน า้ได้ 
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เปรียบเทยีบความแตกต่างของสินค้า
เคร่ืองดืม่กับ ผลิตภณัฑท์ีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่

• พร้อมดืม่

• มีน ้าตาลหรือไม่มีน า้ตาลก็ได้

• บรรจุภาชนะและผนึกไว้

• ต้องใช้เป็นเคร่ืองดืม่ หรือ หัวเชือ้ทีใ่ช้กับ
เคร่ืองผลิตเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่

• ไม่พร้อมดืม่ต้องน าไปผสม (ชง) กับน ้า
หรือของเหลวอืน่เพือ่ใช้ดืม่เป็นเคร่ืองดืม่

• ต้องมีน ้าตาล

• มิได้ก าหนดเร่ืองของการบรรจุภาชนะ
และผนึกไว้ 

• ต้องมีลักษณะเป็นผง หรือเกล็ด หรือ
เคร่ืองดืม่เข้มข้น

เคร่ืองดืม่พร้อมดืม่  ผลิตภณัฑท์ีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่
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เปรียบเทยีบความแตกต่างของสินค้า
เคร่ืองดืม่กับ ผลิตภณัฑท์ีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่

เคร่ืองดืม่พร้อมดืม่  ผลิตภณัฑท์ีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่

07/09/63 9

หวัเชือ้
ต้องใช้เคร่ืองผลิตเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่ (โพสมิกซ)์ 

เพือ่ขายใหแ้ก่ผู้บริโภค

สามารถชงกับน า้หรือของเหลวอื่น ๆ 
เพือ่ดืม่ได้ทนัท ีโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองผสม



ประเภท 02.01 น ้าแร่เทยีม น ้าโซดา และน ้าอัดลม
ทีไ่ม่เติมน ้ำตำลหรือสำรทีท่ ำให้หวำนอืน่ ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้แร่เทยีม
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เคร่ืองด่ืมประเภทน า้โซดา

ประเภท 02.01 น ้าแร่เทยีม น ้าโซดา และน ้าอัดลม
ทีไ่ม่เติมน ้ำตำลหรือสำรทีท่ ำให้หวำนอืน่ ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส
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• Soda Water
• Carbonated Water
• Fizzy Water
• Sparking Water



ประเภท 02.02 น ้าแร่ และน ้าอัดลม ทีเ่ติมน ้ำตำลหรือ
สำรทีท่ ำให้หวำนอื่น ๆ และปรุงกล่ินรสและเคร่ืองดืม่อืน่ ๆ แต่ไม่

รวมถึงน ้ำผลไม้และน ้ำพืชผักตำมประเภทที ่02.03
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เคร่ืองด่ืมประเภทน า้แร่

ประเภท 02.02 น ้าแร่ และน ้าอัดลม ทีเ่ติมน ้ำตำลหรือ
สำรทีท่ ำให้หวำนอื่น ๆ และปรุงกล่ินรสและเคร่ืองดืม่อืน่ ๆ แต่ไม่

รวมถึงน ้ำผลไม้และน ้ำพืชผักตำมประเภทที ่02.03
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เคร่ืองด่ืมประเภทชูก าลงัและเคร่ืองด่ืมเกลือแร่

ประเภท 02.02 น ้าแร่ และน ้าอัดลม ทีเ่ตมิน ้ำตำลหรือ
สำรทีท่ ำให้หวำนอื่น ๆ และปรุงกล่ินรสและเคร่ืองดืม่อืน่ ๆ แต่ไม่

รวมถึงน ้ำผลไม้และน ้ำพืชผักตำมประเภทที ่02.03
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เคร่ืองด่ืมประเภทเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ (ยกเว้น 02.03)

เคร่ืองดืม่นม
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เคร่ืองด่ืมประเภทเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ (ยกเว้น 02.03)

เคร่ืองดืม่รังนก
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เคร่ืองด่ืมประเภทเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ (ยกเว้น 02.03)

เคร่ืองดืม่อืน่ ๆ
ได้แก่
- วติามิน วอเตอร์
หรือ 
- น ้าดืม่แต่งกล่ินปรุงรส เตมิ
สารอาหารหรือสารอืน่
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เคร่ืองด่ืมประเภทเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ (ยกเว้น 02.03)

เคร่ืองดืม่ที่
กระบวนการผลิต
มีการหมัก หรือ
เตมิแอลกอฮอล์

ได้แก่
- เคร่ืองดืม่สมุนไพร (หมัก)
หรือ 
- เบยีรไ์ม่มีแอลกอฮอล ์(หมัก)
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นิยาม
“เคร่ืองด่ืมอ่ืน” หมายความว่า เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ในประเภทที่ 02.02 นอกจากน า้แร่และน า้อดัลม ที่เตมิน า้ตาล

หรือสารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือที่ปรุงกลิน่รส แต่ไม่รวมถงึเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และเคร่ืองด่ืม
ที่ผสมกาเฟอนีตามกฎหมายว่าด้วยอาหารซ่ึงต้องแสดงข้อความจ ากดัการด่ืมบนฉลาก

19

เคร่ืองด่ืมประเภทเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ในประเภทพกิดัอตัราภาษทีี ่02.02 (2)
ภาษสีรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าส าหรับเคร่ืองดืม่อื่น ๆ ทีม่ี
การเตมิสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562



คุณสมบัติและลกัษณะ
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ตัวอย่างกเคร่ืองดืม่อืน่ ๆ
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แนวทางปฏบิตักิารเสียภาษีในอัตราตามูลค่า
ส าหรับเคร่ืองดืม่อืน่ ๆ ทีม่กีารเตมิสารอาหารหรือสารอืน่

ท้ังนี ้กรณีเปล่ียนแปลงปริมาตรบรรจุหรือขนาดภาชนะ ให้แตกต่างจากมทีไ่ด้รับสิทธิไว้เดมิ ให้แจ้งการเปล่ียนแปลง ให้ผู้อนุมัติ
ทราบก่อนการผลิตทุกคร้ัง จึงจะได้รับสิทธิส าหรับปริมาตรน้ัน ๆ 



เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกั

24

กาแฟ ชา น า้ผลไม้ น า้พชืผัก และน า้ผลไม้
พชืผักทีผ่สมสารอาหารหรือสารอืน่



ประเภทพกิดัที ่02.03(2) น า้ผลไม้ (รวมถงึเกรปมันสต์) และน า้พืชผกัที่ไม่ได้หมัก และไม่เตมิสุราฯ
ภาษสีรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 0

25

นิยาม
“เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผกั” หมายความว่าเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้

พืชผกัที่ท าจากผลไม้หรือพืชผกั ซ่ึงไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ทั้งนี ้ต้องไม่ใช่เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของคาเฟอนี
เกนิ 5 มิลลกิรัมต่อเคร่ืองด่ืมปริมาตรสุทธิหน่ึงลติร

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย ์ส าหรับเคร่ืองดืม่
น า้ผลไม้และน า้พชืผัก ลงวันที ่9 มกราคม พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่5 สิงหาคม พ.ศ. 2562



คุณสมบัติและลกัษณะ
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บัญชีวัตถุดบิ มีจ านวน 125 รายการ   โดยไม่มี ชาและกาแฟ อยู่ในบัญชี



คุณสมบัติและลกัษณะ
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คุณสมบัติและลกัษณะ
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ข้อ 3 ต้องปฏบิัตติามบทบญัญัตใินพระราชบญัญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560
ใหถู้กต้องและครบถ้วน

ข้อ 4 แสดงรายละเอยีดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้บนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะบรรจุ            
หรือฝาปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองดืม่

(1) ชือ่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า (2) สถานทีตั่ง้โรงอุตฯ/สถานประกอบการของผู้น าเข้า
(3) ชือ่เคร่ืองดืม่ (4) เคร่ืองหมายการค้า
(5) ส่วนผสมหลักของเคร่ืองดืม่ (6) ปริมาตรสุทธิ
(7) วัน เดอืน ปี ทีผ่ลิตและหมดอายุ หรือทีค่วรบริโภคก่อน
(8) เลขสารบบอาหาร 
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ตวัอย่างเคร่ืองดืม่ประเภท 02.03(2)
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แนวทางปฏบิตักิารเสียภาษีในอัตราตามูลค่าร้อยละ 0
ส าหรับเคร่ืองดืม่น า้ผลไม้และน า้พชืผัก

ท้ังนี ้กรณีเปล่ียนแปลงปริมาตรบรรจุหรือขนาดภาชนะ ให้แตกต่างจากมทีไ่ด้รับสิทธิไว้เดมิ ให้แจ้งการเปล่ียนแปลง ให้ผู้อนุมัติ
ทราบก่อนการผลิตทุกคร้ัง จึงจะได้รับสิทธิส าหรับปริมาตรน้ัน ๆ 



ประเภทพกิดัที ่02.03(3) น า้ผลไม้ (รวมถงึเกรปมันสต์) และน า้พืชผกัที่ไม่ได้หมัก และไม่เตมิสุราฯ
ภาษสีรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 3

31

นิยาม
“เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอ่ืน”  

หมายความว่า  เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผกัที่มีรายช่ือประเภทเคร่ืองด่ืมและอตัราส่วนผสมตามที่ก าหนด
ในบัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้และน ้าพืชผักท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ซ่ึงไม่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ใช่เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของกาเฟอนีเกนิ ๕ มิลลกิรัมต่อเคร่ืองด่ืมปริมาตรสุทธิหน่ึงลติร  
ทั้งนี้ ต้องมีการเติมสารอาหารหรือสารอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหารแล้ว

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าส าหรับเคร่ืองดืม่ประเภทน า้
ผลไม้และน า้พชืผักทีม่ีการเตมิสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



คุณสมบัติและลกัษณะ
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บัญชีวัตถุดบิ มีจ านวน 125 รายการ   
โดยไม่มี ชาและกาแฟ อยู่ในบัญชี

3.1 เป็นเคร่ืองดืม่ทีม่ีรายช่ือประเภทเคร่ืองดืม่ตามทีก่ าหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองดืม่
ประเภทน า้ผลไม้และน า้พชืผัก ทา้ยประกาศ (2) ของประเภทที ่02.03และมอัีตราส่วนผสมตามบัญชีทา้ย
ประกาศนี้

ในกรณีเคร่ืองดืม่ทีม่ีส่วนผสมของน า้ผลไม้และน า้พชืผักหลายชนิด ทัง้ชนิดทีม่ีรายช่ือและไม่มี
รายช่ือในบัญชี การพจิารณาอัตราส่วนผสมใหพ้จิารณาเฉพาะทีม่ีรายช่ือประเภทเคร่ืองดืม่ตามทีก่ าหนด
ในบัญชี



คุณสมบัติและลกัษณะ
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3.2 ให้มีได้เฉพาะ
(1) วติามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพชืหรือสัตว์
(2) สารเข้มข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1)
(3) สารสังเคราะหเ์ลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3) 
(5) สารหรือส่ิงอืน่นอกจาก (1) - (4) ที ่อย. ประกาศก าหนดหรืออนุญาตเพิม่เตมิ

3.3 แสดงรายละเอยีดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้บนภาชนะบรรจุ ฉลากปิดภาชนะบรรจุ หรือฝาปิดภาชนะบรรจุ
เคร่ืองดืม่

(1) ช่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า (2) สถานทีต่ัง้โรงอุตฯ/สถานประกอบการของผู้น าเข้า
(3) ช่ือเคร่ืองดืม่ (4) เคร่ืองหมายการค้า
(5) ส่วนผสมหลักของเคร่ืองดืม่ (6) ปริมาตรสุทธิ
(7) วัน เดอืน ปี ทีผ่ลิตและหมดอายุ หรือทีค่วรบริโภคก่อน
(8) เลขสารบบอาหาร 

ข้อ 4 ต้องปฏิบัตติามบทบัญญัตใินพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้องและครบถ้วน
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ตวัอย่างเคร่ืองดืม่ประเภท 02.03(3)
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แนวทางปฏบิตักิารเสียภาษีในอัตราตามูลค่าร้อยละ 3
ส าหรับเคร่ืองดืม่น า้ผลไม้และน า้พชืผัก

ท้ังนี ้กรณีเปล่ียนแปลงปริมาตรบรรจุหรือขนาดภาชนะ ให้แตกต่างจากมทีไ่ด้รับสิทธิไว้เดมิ ให้แจ้งการเปล่ียนแปลง ให้ผู้อนุมัติ
ทราบก่อนการผลิตทุกคร้ัง จึงจะได้รับสิทธิส าหรับปริมาตรน้ัน ๆ 



อตัราส่วนผสม
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อตัรา อตัรา

ปจัจบุนั ใหม่

น า้ส ารอง 0.2 0.3

น า้ดอกค าฝอย 0.3 0.3

น า้เฉากว๊ย 0.2 0.4

น า้เมล็ดแมงลกั 0.5 1

น า้เกก๊ฮวย  น า้โกโก้ 1 1

น า้กระชาย  น า้ตะไคร ้ น า้ปญัจขนัธ ์ น า้แปะกว๊ย  น า้

เห็ดเป๋าฮือ้  น า้เห็ดหอม  น า้เห็ดหลนิจอื
1 2

น า้ขา้ว  น า้ลกูเดอืย 3

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

น า้มนัเทศ  น า้มนัส าปะหลงั  น า้เมล็ดบวั
3 5

น า้เมล็ดทานตะวนั 5 5

น า้ดอกอญัชนั 2 10

น า้ถ ัว่เขยีว 3 10

น า้ถ ัว่เหลอืง  น า้งา 5 10

น า้พลคูาว 10 10

ประเภทเครือ่งดืม่

3



อตัราส่วนผสม
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อตัรา อตัรา

ปจัจบุนั ใหม่

น า้กหุลาบ 2 20

น า้บว๋ย  น า้ลกูยอ 3 20

น า้กระเจีย๊บ  น า้มะขาม  น า้มะเกีย๋ง  น า้มะดนั  น า้มะตมู 

 น า้มะนาว  น า้มะปราง  น า้ระก า  น า้ลกูหนามแดง  น า้

ลกูหวา้  น า้สมอไทย  น า้เสาวรส  น า้รากบวั  น า้มะยง  

น า้มะยม

5 20

น า้กลว้ย  น า้แกว้มงักร  น า้ขนนุ  น า้คอแลน  น า้แคนตา

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

ตะลงิปลงิ  น า้ตาลสด  น า้แตงไทย  น า้แตงโม  น า้ทบัทมิ

  น า้ทเุรยีน  น า้ทเุรยีนเทศ  น า้ฝร ัง่  นา้พลิงักาสา  น า้

พทุรา  น า้ฟกัขา้ว  น า้มะกอก  น า้มะขามป้อม  น า้มะเขอื

เทศ  น า้มะพรา้ว  น า้มะเฟือง  น า้มะมว่ง  น า้มะมว่งหมิ

พานต ์ น า้มะเมา่  น า้มะละกอ  น า้มงัคดุ  น า้ละมดุ  น า้

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

รอเบอรร์ ี ่ น า้สม้  น า้สละ  น า้สบัปะรด  น า้หมอ่น  น า้แหว้

  น า้องุน่  น า้ออ้ย น า้อนิทผาลมั  น า้กะหล า่ดอก  น า้

กะหล า่ปล ี น า้ขงิ  น า้แครอท  น า้ดอกบวั  น า้แตงกวา  

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

น า้ใบเตยน า้ใบบวับก  น า้ใบยา่นาง  น า้ผกักวางตุง้  น า้

ผกักาดขาว  น า้ผกักาดหอม  น า้ผกัข ึน้ฉา่ย  น า้ผกัคะนา้

  น า้ผกัตงัโอ ๋ น า้ผกัต าลงึ  น า้ผกับุง้จนี  น า้ผกัปวยเลง้ 

 น า้ฟกัเขยีว  น า้ฟกัทอง  น า้วา่นหางจระเข ้ น า้สายบวั  

น า้หนอ่ไมฝ้ร ัง่

10 20

ประเภทเครือ่งดืม่



อตัราส่วนผสม
ประเภทเคร่ืองดืม่

อัตรา อัตรา
เดมิ ปัจจุบัน

น า้ส้มโอ  น า้ลองกอง 20

น า้ผลไม้และน า้พชืผักผสม
(1) ทีก่ าหนดไว้ส าหรับน า้ผลไม้หรือ

น า้พชืผักชนิดน้ัน
(2) ร้อยละ10

(1) ทีก่ าหนดไว้ส าหรับน า้ผลไม้หรือ
น า้พชืผักชนิดน้ัน

(2) ร้อยละ 20

น า้ผลไม้ผสม (1) ทีก่ าหนดไว้ส าหรับน า้ผลไม้ชนิดน้ัน
(2) ร้อยละ 10

(1) ทีก่ าหนดไว้ส าหรับน า้ผลไม้ชนิดน้ัน
(2) ร้อยละ 20

น า้พชืผักผสม (1) ทีก่ าหนดไว้ส าหรับน า้พชืผักชนิดน้ัน
(2) ร้อยละ 10

(1) ทีก่ าหนดไว้ส าหรับน า้พชืผักชนิดน้ัน
(2) ร้อยละ 20
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เคร่ืองด่ืมประเภทหัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้
กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม

ประเภท 02.04 หวัเชือ้เข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กับ            
เคร่ืองผลิตเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่ เพือ่ขายใหกั้บผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
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เคร่ืองด่ืมประเภทอาหารชนิดเหลว

ประเภท 02.05 อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหาร ตามกฎหมายว่าดว้ยอาหารทีรั่ฐมนตรีประกาศก าหนด

เคร่ืองด่ืมประเภทผลติภัณฑ์เสริมอาหาร
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41

เคร่ืองดืม่เข้มข้น เคร่ืองดืม่ทีม่ลัีกษณะผง เกลด็



ความหมายผู้ประกอบอุตสาหกรรม

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”
หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึง
ผู้จดัการหรือบุคคลอื่นซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของ
โรงอุตสาหกรรมดว้ย

“ผลิต” หมายความว่า ท า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือ แ ป ร ส ภ าพ สิ น ค้ า 
หรือท าการอย่างใดอย่างหน่ึงให้มีขึน้ซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆแต่มิให้
หมายความรวมถึง
(1) การประดษิฐค้์นคว้าทีม่ิได้ท าขึน้เพือ่ขาย
(2) การผลิตยาสูบจ านวนไม่เกินห้าร้อยกรัมหรือยาสูบประเภทยาเส้นจ านวนไม่เกิน
หน่ึงกโิลกรัมเพือ่บริโภคเอง
(3) การเปลี่ยนแปลงสุราโดยน าน ้าสุราอื่นใด หรือน ้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใด
เจือปนลงในสุราเพื่อบริโภคเอง หรือในกรณีทีผู้่ซือ้ได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเพื่อดื่ม
ในขณะน้ัน
(4) การดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงทีม่ิได้ประกอบกจิการเป็นธุรกจิ
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ความหมายผู้น าเข้า

 “ผู้น าเข้า” หมายความว่า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร

 “น าเข้า” หมายความว่า น าเข้ามาในราชอาณาจกัรตาม กฎหมายว่าดว้ย
ศุลกากรซึง่สินค้าตามพระราชบญัญัตนีิ้
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
กรณีกาแฟ 3-1  บรรจุถุงขนาดใหญ่
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม /
ผู้น าเข้า

1. จดทะเบยีนสรรพสามิต 2. แจง้ราคาขายปลีก
แนะน า และโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า 

4. ยืน่แบบรายการภาษีและ
ช าระภาษีสรรพสามิต

3. แจง้วันเวลาท าการ
ตามปกติ และวันเวลาหยุด
ท าการของโรงอุตฯ หรือ
สถานประกอบการน าเข้า

5. จดัท าบญัชีหลักฐาน

6. หน้าทีอ่ื่น ๆ
07/09/63
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มาตราทีเ่กีย่วข้อง

- ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดแบบค าขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ค าขอรับใบแทนใบทะเบยีน
สรรพสามิตค าขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกจิการ และหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขเกีย่วกับการจดทะเบยีน
สรรพสามิต ลงวันที ่16 กันยายน 2560
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๑. 

การยืน่ค า
ขอจด
ทะเบยีน

1. ยืน่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพืน้ทีแ่หง่ทอ้งทีโ่รง
อุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการน าเข้า ตัง้อยู ่

2. ตอ้งแสดงใบทะเบยีนสรรพสามิตไว้ในที่
เปิดเผยซึง่เหน็ไดง้า่ย ณ โรงอุตฯ 

/สถานประกอบการ 
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หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไข
เกีย่วกับการจดทะเบยีนสรรพสามติ
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1. กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า 
พ.ศ. 2560

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า และราคาค่าบริการ พ.ศ. 
2560 และฉบับแก้ไข 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการใน
การส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะหข้์อมูลราคาของสินค้า การ
พิจารณาฐานนิยม และสถานทีข่ายสินค้า

4. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อน
ผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้า
ทีน่ าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับสินค้าที่น าติดตัวเข้ามา หรือน า
สินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับ
สินค้าที่ติดตัวเข้ามา หรือน าสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ
น าเข้ามาโดมิใช่เพื่อการค้า
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5. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขในการตรวจวัดปริมาณน า้ตาล ลงวันที ่1 ตุลาคม 2562

6. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขในการตรวจวัดปริมาณน า้ตาลส าหรับสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑท์ีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่ทีม่ีลักษณะผงเกล็ด หรือเคร่ืองดืม่เข้มข้นทีม่ีส่วนผสมของน า้ตาลและสามารถละลายน า้ได้
แต่ไม่รวมถงึผลิตภัณฑเ์สริมอาหารและผลิตภัณฑน์มทีอ่ยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
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๒. การแจ้งราคาขายปลีกแนะน า และโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า

ชื่อแบบฟอรม์  แบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า (ภส. 02 – 01)
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แบบภส.02-01 (ใหม่).pdf
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วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01)
ตามมาตรา 18 แหง่พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560



07/09/63 55

วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01)
ตามมาตรา 18 แหง่พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01)
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วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01)
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วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01)
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ราคาขายปลีกแนะน า



๓.
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(1) ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต
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ประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง 

(2) การยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิต



ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามติ 
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สรุปภาระความรับผิดและการยืน่แบบรายการภาษี
ส าหรับสินค้าทีผ่ลิตในราชอาณาจักร
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สรุปภาระความรับผิดและการยืน่แบบรายการภาษี
ส าหรับสินค้าทีน่ าเข้ามาในราชอาณาจักร



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที ่16 กันยายน 2560

“ยกเว้นภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี เฉพาะเศษของบาทจากการค านวณภาษี”
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ก าหนดประเภทสินค้าทีเ่สียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเคร่ืองหมายแสดงการ

เสียภาษี
2.1 สินค้าทีเ่สียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต 

- เคร่ืองดืม่ เว้นแต่ (1) เคร่ืองดืม่ทีผ่ลิตจากโรงอุตสาหกรรมทีต่ิดตัง้ระบบมาตรวัดฯ (2) เคร่ืองดืม่น า้ผลไม้และ
พชืผัก และ (3) หวัเชือ้เข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กับเคร่ืองผลิตเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่ฯ

2.2 สินค้าเคร่ืองดืม่เป็นสินค้าทีเ่สียภาษีโดยใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน เว้นแต่ (1) เคร่ืองดืม่ที่
ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมทีต่ดิตัง้ระบบมาตรวัดฯ  (2) เคร่ืองดืม่น า้ผลไม้และพชืผัก และ (3) หวัเชือ้เข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กับเคร่ือง
ผลิตเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่ฯ
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ก าหนดสินค้าทีผู้่ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันทีส่ิบหา้ของเดอืนถัด

จากเดอืนทีน่ าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑบ์นโดยมีหลักประกัน
“(1) เคร่ืองดืม่ทีผ่ลิตจากโรงอุตสาหกรรมทีต่ดิตัง้ระบบมาตรวัดฯ  (2) เคร่ืองดืม่น า้ผลไม้และพชืผัก (3) หวัเชือ้เข้มข้น

เฉพาะทีใ่ช้กับเคร่ืองผลิตเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่ฯ   และ (4) ผลิตภัณฑท์ีใ่ช้เป็นเคร่ืองดืม่ฯ”
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
4. ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง ก าหนดแบบรายการภาษีสรรพสามติและสถานที่

ยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามติ 
- แบบรายการภาษี - ภส. 03-07 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

- แบบตามกฎหมายศุลกากร ผู้น าเข้า

- สถานทีย่ืน่ช าระ - ในประเทศ  > ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่
สาขา / พืน้ที ่ทีโ่รงอุตสาหกรรมตัง้อยู่
- น าเข้า   >  ส านักงานศุลกากร /                    
ด่านศุลกากร (ยกเว้นช าระเพิม่เตมิให้ช าระทีส่ านักงานสรรพสามิต
พืน้ทีท่ีส่ถานประกอบการหรือสรรพสามิตพืน้ทีด่่าน ตัง้อยู่)

07/09/63 71



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
5. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การก าหนดสถานทีย่ืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิต

- ธ.กรุงไทย และสาขาของธนาคาร ทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นสถานทีย่ืน่แบบรายการและช าระภาษี
ส าหรับผู้ประกอบอุตฯ และผู้ประกอบกจิการสถานบริการ ที ่

(1) มีโรงอุตฯ หรือสถานประกอบการตัง้อยู่ในกรุงเทพ
(2) กรณีอยู่จังหวัดอื่น หรือ มีหลายแหง่ อธิบดอีนุญาตใหย้ืน่ ณ กรมฯ ได้

- ยืน่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(1) ยืน่แบบผ่าน Internet ทาง http://www.excise.go.thหรือ http://www.mof.go.th หรือทาง

แอพพลิเคช่ันทีก่รมฯ พัฒนาขึน้
(2) ช าระผ่าน Internet หรือ ณ จุดใหบ้ริการของผู้ใหบ้ริการรับช าระทีต่กลงไว้กับกรมฯ 

- ภายใต้การยืน่แบบผ่าน Internet  

6. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ขยายก าหนดเวลาการปฏบัิตติามพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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ความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร

ประเภทขนส่ง น าเข้าส าเร็จเมื่อ ส่งออกส าเร็จเมื่อ

ทางทะเล เมื่อเรือทีน่ าของเข้ามาได้เข้ามาในเขตท่าทีจ่ะขนถ่าย
ของขึน้จากเรือหรือท่าทีม่ีชื่อส่งของถึง

เมื่อเรือทีจ่ะส่งของออกน้ันได้ออกจากเขตท่าท้ายสุด
เพือ่ไปจากราชอาณาจักร

ทางบก
เมื่อยานพาหนะทีน่ าขอเข้ามาได้เข้ามาถงึเขตด่าน
พรมแดน

เมื่อยานพาหนะทีจ่ะส่งของออกได้ออกจากเขตด่าน
พรมแดนเพือ่ไปจากราชอาณาจักร

ทางอากาศ เมื่ออากาศยานทีน่ าของเข้ามาได้ถงึสนามบินทีเ่ป็น
ด่านศุลกากร

เมื่ออากาศยานทีส่่งของออกได้ออกจากสนามบินทีเ่ป็น
ด่านศุลกากรท้ายสุดเพือ่ไปจากราชอาณาจักร

ทางไปรษณีย์ เมื่อได้เปิดถุงไปรษณีย์ เมื่อปิดถุงไปรษณียแ์ละได้ด าเนินการส่งออกตาม
ดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่กรณี
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พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560
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4.1  ความรับผิดในอันจะตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต ก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี

1. เคร่ืองดืม่ทีผ่ลิตในราชอาณาจักร
1.1 เคร่ืองดืม่อยู่ในโรงอุตสาหกรรม

- ความรับผิดเกดิขึน้ในเวลาทีน่ าสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม
เว้นแต่ เป็นการน าไปเก็บไวใ้น
- คลงัสินคา้ทณัฑบ์น
- คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร
- เขตปลอดอากร
- เขตประกอบการเสรี
และถ้า  น าเครื่องด่ืมดงักล่าวไปใชภ้ายในโรง
อตุสาหกรรมก็ใหถื้อว่าเป็นการน าสินคา้ออกจากโรง
อตุสาหกรรม

- ยืน่แบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีก่อนความรับผิด
เกดิขึน้

หมายเหตุ   อาจขอช าระภาษีภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดจาก
เดอืนทีน่ าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑฯ์
โดยมีหลักประกันได้  (เคร่ืองดืม่ทีโ่รงอุตฯ ตดิตัง้มิเตอร์ หวัเชือ้เข้มข้นที่
ใช้กับเคร่ืองผลิตเคร่ืองดืม่ฯ  น า้ผลไม้และพชืผัก และผลิตภัณฑท์ีใ่ช้เป็น
เคร่ืองดืม่)
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4.1  ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี

1. เคร่ืองดืม่ทีผ่ลิตในราชอาณาจักร

1.2 สินค้าอยูใ่นคลังสินค้าทัณฑบ์น คลังสินค้าทัณฑบ์นตาม
กฎหมายศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกดิในเวลาน า
สินค้าออกจากสถานทีดั่งกล่าว

เว้นแต่  น ากลบัคืนโรงอตุสาหกรรม หรอื ไปเก็บไวใ้นคลงัสินคา้
ทณัฑบ์น คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายศลุกากร เขตปลอด
อากร หรอืเขตประกอบการเสรีอีีกแหง่หนึง่  
และถ้า  บคุคลใดน าเครือ่งดื่มดงักลา่วไปใชภ้ายในสถานท่ีดงักลา่ว
ขา้งตน้แลว้แตก่รณี ก็ใหถื้อวา่เป็นการน าสนิคา้ออกจากสถานที่
ดงักลา่ว 

1.3 กรณีความรับผิดเกดิขึน้พร้อมภาษีมูลค่าเพิม่ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน

- ยืน่แบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีก่อนความรับผิดเกดิขึน้ 

หมายเหตุ   อาจขอช าระภาษีภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีน่ า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทณัฑฯ์ โดยมีหลักประกันได้ 

- ยืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดจาก
เดอืนทีค่วามรับผิดเกดิขึน้ หรือก่อนน าสินค้าออก แล้วแต่กรณีใดเกดิขึน้
ก่อน
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4.1  ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการภาษีและช าระภาษี

2. กรณีเคร่ืองดืม่น าเข้า
- ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกดิขึน้ในเวลา

เดยีวกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากร

เว้นแต่ กรณีเครื่องดื่มน าเขา้มาเพ่ือน าเขา้ไปในคลงัสินคา้
ทณัฑบ์น คลงัสินคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร เขตปลอดอากร 
เขตประกอบการเสรี ใหถื้อวา่ความรบัผิดเกิดขึน้ในเวลาน าออก
จากสถานที่ดงักลา่วแลว้แตก่รณี 
และถ้า ผูน้  าเขา้หรือบคุคลใดน าสินคา้ไปใชภ้ายในสถานท่ี

ดงักลา่วก็ใหถื้อวา่เป็นการน าสินคา้ออกจากสถานที่ดงักลา่ว
แลว้แตก่รณี

- ยืน่แบบรายการภาษีพร้อมช าระภาษีในเวลาทีอ่อกใบขนสินค้าตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี อันเป็นเหตุให้การช าระภาษีภาษีตาม 1. และ 2. ข้างต้น ขาดหรือเกิดไปจากทีไ่ดช้ าระไว้แล้ว   ให้ผู้
มีหน้าที่เสียภาษีช าระภาษีเพิ่มให้ครบ หรือขอคืนเงนิภาษีที่ได้ช าระไว้เกิน 
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๔. 

4.2 อัตราภาษีสรรพสามติ
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อตัราภาษสีรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
(พกิดัอตัราที ่02.01)

พกิดัอตัราภาษี รายการ Excise
Code

อตัราภาษทีี่จัดเกบ็ปัจจุบัน

ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท

02.01 น า้แร่เทียม น า้โซดาและน า้อดัลม ที่ไม่เตมิน า้ตาลหรือสารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ 
และไม่ปรุงกลิน่รส

0201000000 14 ลติร 0.00
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อตัราภาษสีรรพสามติสินค้าเคร่ืองด่ืม
(พกิดัอตัราที่ 02.02)
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อตัราภาษสีรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
(พกิดัอตัราที ่02.03)
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อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
พกิดัอตัราภาษี รายการ Excise

Code
อตัราที่ใช้จัดเกบ็อยู่ในปัจจุบัน

ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท

02.03 น ้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน ้าพืชผกัที่ไม่ได้หมักและไม่เตมิสุรา ไม่ว่าจะเตมิน ้าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ตาม

02.03(3) (3) น า้ผลไม้ (รวมถึงเกรปมสัต์) และน า้พืชผกัตาม (2) ทีม่กีารเตมิสารอาหารหรือสารอ่ืนทีไ่ด้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไปตาม    หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่
อธิบดปีระกาศก าหนด ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณน า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดปีระกาศก าหนด 

02.03(3)(ก) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มลิลลิติร 0203030100 3 ลติร 0.00
02.03(3)(ข) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มลิลลิติร 0203030200 3 ลติร 0.10
02.03(3)(ค) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มลิลลิติร 0203030300 3 ลติร 0.30
02.03(3)(ง) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มลิลลิติร 0203030400 3 ลติร 1.00
02.03(3)(จ) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มลิลลิติร 0203030600 3 ลติร 3.00
02.03(3)(ฉ) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มลิลลิติร ขึน้ไป 0203030700 3 ลติร 5.00

หมายเหตุ ภายใต้หลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขทีอ่ธิบดปีระกาศก าหนดใหม่ 
และเร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่9 กรกฎาคม 2563
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อตัราภาษสีรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม
(พกิดัอตัราที ่02.04)

พกิดัอตัราภาษี รายการ Excise
Code

อตัราที่ใช้จัดเกบ็อยู่ในปัจจุบัน

ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท

02.04 หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืม พร้อมด่ืมเพ่ือขายให้กบัผู้บริโภค ณ จุดขายปลกี
02.04(1) (1) หัวเช้ือเข้มข้นเฉพาะทีใ่ช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืม พร้อมด่ืมเพ่ือขายให้กบัผู้บริโภค ณ จุดขายปลกี  ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณน า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดี

ประกาศก าหนด
02.04(1)(ก) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 0204010100 0 ลติร 9.00

02.04(1)(ข) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0204010200 0 ลติร 10.00

02.04(1)(ค) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0204010300 0 ลติร 12.00

02.04(1)(ง) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0204010400 0 ลติร 16.00

02.04(1)(จ) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 0204010600 0 ลติร 30.00

02.04(1)(ฉ) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 0204010700 0 ลติร 44.00
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อตัราภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภท 16.90(1)

พกิดัอตัราภาษี รายการ Excise
Code

อตัราที่ใช้ในปัจจุบัน

ตามมูลค่า ตามปริมาณ

หน่วย หน่วยละบาท

16.90 (1) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ลีกัษณะผงเกลด็ หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้น ทีม่ส่ีวนผสมของน า้ตาลและสามารถละลายน า้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลติภัณฑ์เสริมอาหารและผลติภัณฑ์นมทีอ่ยู่ใน
รูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

16.90(1) (1) ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นเคร่ืองด่ืมทีม่ลีกัษณะผงเกลด็ หรือเคร่ืองด่ืมเข้มข้น ทีม่ส่ีวนผสมของน า้ตาลและสามารถละลายน า้ได้ แต่ไม่รวมถึงผลติภัณฑ์เสริมอาหารและผลติภัณฑ์นมทีอ่ยู่ใน
รูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  ทั้งนี ้การตรวจวดัปริมาณน า้ตาลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบดปีระกาศก าหนด

16.90(1) 1) (ก) น า้ตาลไม่เกนิ 6 กรัมต่อ 100 มิลลลิติร 1690010101 0 ลติร 0

16.90(1) 2) (ข) น า้ตาลเกนิ 6 ไม่เกนิ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1690010102 0 ลติร 0.10

16.90(1) 3) (ค) น า้ตาลเกนิ 8 ไม่เกนิ 10 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1690010103 0 ลติร 0.30

16.90(1) 4) (ง) น า้ตาลเกนิ 10 ไม่เกนิ 14 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1690010104 0 ลติร 1.00

16.90(1) 5) (จ) น า้ตาลเกนิ 14 ไม่เกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร 1690010106 0 ลติร 3.00

16.90(1) 6) (ฉ) น า้ตาลเกนิ 18 กรัม ต่อ 100 มิลลลิติร ขึน้ไป 1690010107 0 ลติร 5.00
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วธีิการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลสินค้าเคร่ืองดืม่

1. วธิีการตรวจวเิคราะห์
1.1 การตรวจวัดปริมาณน ้าตาล ให้ตรวจวัดจากปริมาณน ้าตาลทั้งหมด (Total Sugar) ที่อยู่ในสินค้าน้ัน ๆ ทั้ง น ้าตาลที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาตแิละน า้ตาลทีเ่ตมิในกระบวนการผลติ 
1.2 ให้ใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน AOAC (Official Methods of Analysis of AOAC International) หรือวิธีที่เทียบเท่าที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบน า้ตาลทั้งหมด (Total Sugar)  
1.3 ให้ถือปริมาณน า้ตาลในสินค้าตามที่ปรากฏในผลวเิคราะห์ เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษสีรรพามิต
1.4 หน่วยงานทีต่รวจวัดและรับรองผลการวิเคราะห์

1.4.1 กรมสรรพสามิต
1.4.2ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.4.3 ส่วนราชการหรือสถาบันทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหก้ารยอมรับผลการตรวจวิเคราะหอ์าหารเพือ่

ประกอบการขอขึน้ทะเบยีนต ารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
1.5 กรณีส่งใหก้รมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห ์ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันยืน่แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ตัวอย่างมีจ านวนไม่

น้อยกว่า 3 ภาชนะต่อหน่ึงตัวอย่างทีส่่งตรวจ
2. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี เป็นผู้แจ้งผลการตรวจปริมาณน า้ตาลพร้อมแสดงผลวิเคราะหพ์ร้อมการยืน่แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 

(กรณีทีมี่กำรเปลีย่นแปลงสูตรกำรผลิต ให้แจ้งผลตรวจปริมำณน ้ำตำลใหม่ พร้อมกับกำรยืน่แบบแจ้งรำคำขำยปลีกแนะน ำ หรือกรณีไม่เปลีย่นแปลงรำคำ
ขำยปลีกแนะน ำให้แจ้งผลตรวจวัดปริมำณน ้ำตำลก่อนกำรยืน่แบบรำยกำรภำษแีละช ำระภำษ)ี สูตรเดียวกันและปริมาณน า้ตาลเทา่กัน ใหแ้จง้ผลปริมาณ
น ้าตาลเฉพาะสินค้าขนาดบรรจุใดบรรจุหน่ึงก็ได้

3. กรณีไม่มีผลการตรวจวัดปริมาณน า้ตาล ใหใ้ช้ปริมาณน า้ตาลทีผู้่มีหน้าทีเ่สียภาษีตรวจวัดหรือรับรองและแสดงผู้ประกอบการ
สามารถยืน่หนังสือรับรองปริมาณน า้ตาลของเคร่ืองดืม่เพือ่การค านวณภาษี และใหส่้งผลตรวจปริมาณน า้ตาลโดยเร็ว

4. รายงานผลการตรวจวัดปริมาณน า้ตาล  ใหร้ะบุทีห่น่วยปริมาณน ้าตาล เทา่กับ .....กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
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วธีิการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลสินค้าประเภท 16.90
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๔. 
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4.4  วิธีการค านวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = ภาษีตามมลูค่า + ภาษีตามปริมาณ
 ภาษีตามมลูค่า = ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม VAT คณู อตัราภาษีตามมลูค่า%

 ภาษีตามปริมาณ = อตัราภาษีตามปริมาณน ้าตาล(บาท) คณู ปริมาตรสทุธิหน่วยเป็นลิตร

ภาษีสรรพสามิต = ภาษีตามปริมาณ
 ภาษีตามปริมาณ = อตัราภาษีตามปริมาณน ้าตาล(บาท) คณู ปริมาตรสทุธิหน่วยเป็นลิตร

4.4.1 สินค้าตอนที ่2 เคร่ืองดืม่

4.4.2 สินค้าตอนที ่16.90(1) ผลิตภณัฑฯ์
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อตัราตาม
มลูค่า

อตัราตามปริมาณความหวาน 
(กรมั/100 มิลลิลิตร)

บาท/ลิตร

14 %

ไม่เกิน 6 กรมั 0

เกินกว่า 6 กรมั แต่ไม่เกิน 8 กรมั 0.10

เกินกว่า 8 กรมั แต่ไม่เกิน 10 กรมั 0.30

เกินกว่า 10 กรมั แต่ไม่เกิน 14 กรมั 0.50

เกินกว่า 14 กรมั แต่ไม่เกิน 18 กรมั 1

เกินกว่า 18 กรมั 1

ตัวอย่างการค านวณภาษีเคร่ืองดืม่ (ตอนที่ 2)
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*** ใช้ปริมาณน า้ตาลจริงตามปริมาตรบรรจุ 
มาค านวณ ต่อ 100 มิลลิลิตร ***



ตัวอย่างการค านวณภาษีเคร่ืองดืม่ทีม่ีลักษณะเป็นผง เกล็ด ตัวอย่างการค านวณภาษีเคร่ืองดืม่เข้มข้น
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*** ใช้ปริมาณน า้ตาลทีวั่ดได้จากปริมาตรเคร่ืองดืม่หลังผสม (ชง)  มาค านวณ ต่อ 100 มิลลิลิตรของปริมาณหลังผสม (ชง) ***



4.5  การยืน่แบบรายการและการช าระภาษี 

4.5.1 ผลิตในราชอาณาจักร
- การยืน่แบบและช าระภาษีก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตฯ 
- กรณีภาระเกิดขึน้พร้อม VAT ใหย้ืน่แบบและช าระภาษีภายในวันทีสิ่บหา้ของเดอืนถัด

จากเดอืนทีมี่ความรับผิดฯ หรือก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอตุฯ แล้วแตก่รณีใดเกิดขึน้ก่อน
- กรณีวางหลักประกัน  ยืน่แบบและช าระภาษีภายในวันทีสิ่บหา้ของเดอืนถัดจากเดอืนที่

น าสินค้าออกจากโรงอุตฯ

4.5.2 น าเข้า
- ยืน่พร้อมอากรศุลกากร
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4.5 การยืน่แบบรายการและการช าระภาษี
- การย่ืนแบบรายการและช าระภาษภีายในวนัที ่15 ของเดือนถัดจากเดือนทีน่ าสินค้าออกจากโรงอตุฯ หรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน

กฎหมายที่เกีย่วข้อง
1. ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมย่ืนแบบรายการภาษพีร้อมกบั

ช าระภาษภีายในวนัทีสิ่บห้าของเดือนถัดจากเดือนทีน่ าสินค้าออกจากโรงอตุสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทณัฑ์บนโดยมี
หลกัประกนั

2. หนังสือกรมสรรพสามติ ด่วนมาก ที ่กค 0615/ว 1459 ลงวนัที ่16 ตุลาคม 2560 เร่ือง ก าหนดวงเงินประกนัค่าภาษ ี  
- เคร่ืองด่ืมทีผ่ลติจากโรงอตุฯ ทีต่ิดตั้งมาตรวดัฯ วงเงินประกนัค่าภาษจี านวนร้อยละ 10 ของยอดค่าภาษเีฉลีย่ใน
ระยะเวลา 6 เดือนทีล่่วงมาแล้ว แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท

3. หนังสือกรมสรรพสามติ ด่วนมาก ที ่กค 0615/ว 1509 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง ก าหนดวงเงินประกนัค่าภาษ ี 
- น า้ผลไม้และน า้พืชผกั และหัวเช้ือทีใ่ช้กบัเคร่ืองผลติเคร่ืองด่ืมฯ วงเงินประกนัค่าภาษจี านวนร้อยละ 10 ของยอดค่า
ภาษเีฉลีย่ในระยะเวลา 6 เดือนทีล่่วงมาแล้ว แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท

4. หนังสือกรมสรรพสามติ ด่วนมาก ที ่กค 0615/ว 1683 ลงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2560 เร่ือง ก าหนดวงเงินประกนัค่าภาษ ี  -
ผลติภัณฑ์ประเภท 16.90(1)  วงเงินประกนัค่าภาษจี านวนร้อยละ 10 ของยอดค่าภาษเีฉลีย่ในระยะเวลา 6 เดือนทีล่่วงมาแล้ว 
แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท07/09/63 92



4.5 การยืน่แบบรายการและการช าระภาษี
- การย่ืนแบบรายการและช าระภาษภีายในวนัที ่15 ของเดือนถัดจากเดือนทีน่ าสินค้าออกจากโรงอตุฯ หรือคลงัสินค้าทณัฑ์บน
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๕. วธีิการควบคุม

 การใช้แสตมป์สรรพสามิต

 การใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
- เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ
- เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน

 การตดิตัง้ระบบมาตรวัดและระบบสื่อสารทางไกลฯ

 การจัดท าบญัชีและงบเดอืน

 การตรวจปฏบิัตกิาร/การตรวจสอบภาษี

07/09/63 94



07/09/63 95



การใช้แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
1. กฎกระทรวงก าหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีเพือ่ใหป้รากฏว่าได้เสีย

ภาษีแล้ว พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทาง

ราชการ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน พ.ศ. 2560
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ก าหนดประเภทสินค้าทีเ่สียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือ

เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
5. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดชนิดและลักษณะเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน
6. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขว่าด้วยการอนุญาตใหน้ าเคร่ืองหมายแสดง

การเสียภาษีจดทะเบยีนเข้ามาในราชอาณาจักร

07/09/63 96



กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
7. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และแบบการท าบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกีย่วกับการ

ผลิตและจ าหน่ายการใช้และการเกบ็รักษาเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
8. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง วิธีการและเงือ่นไขว่าด้วยการซือ้หรือส่ังซือ้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจด

ทะเบยีน
9. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้า

เคร่ืองดืม่
10. ระเบยีบกรมสรรพสามิต เร่ือง การควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน พ.ศ. 2560
11. ระเบยีบกรมสรรพสามิต เร่ือง การใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพวิเตอรส์ื่อสารทางไกล ในการบริหาร

การจัดเกบ็ภาษีโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดืม่ พ.ศ. 2560
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การปิดและขดีฆ่าแสตมป์สรรพสามิต
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การผลิตและใช้เคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบยีน

ประสงคจ์ะใช้เคร่ืองหมายฯ ใหข้อจดทะเบยีนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่

1. ต้องได้รับอนุญาต 
2. ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี นับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต 

และใหย้ืน่ค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ 
(ค่าธรรมเนียม150,000 บาทต่อ 3 ปี)

3. ผลิตภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
โดยเสียค่าธรรมเนียมควบคุมล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ตามอัตราทีก่ าหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมทา้ย
พระราชบัญญัติ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตเคร่ืองหมาย
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ลักษณะเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน
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ลักษณะเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน
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5.2 การจดัท าบญัชีหลักฐาน

ภส. 07 - 01 , ภส. 07 - 02  และ ภส. 07 - 04

ภส. 07 - 03
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

- ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนด
แบบบัญชีประจ าวัน แบบบัญชีรับจ่าย
สินค้า แบบงบเดือนและสถานที่ส าหรับ
ยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า    
ลงวันที ่16 กันยายน 2560
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
1. บัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดบิ

ตอ่ค าอธิบายแบบฯ ในหน้าถัดไป 
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อธิบายการกรอกบญัชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดบิ

ประเภทวัตถุดบิ .............

ว.ด.ป. รายการ หลัก
ฐาน
เลขที่

จ านวน
รับ

จ านวนจ่าย คง
เหลือ

หมาย
เหตุ

ผลิตสินค้า
ในพกิัดฯ

ผลิต
สินค้าอืน่

เสียหาย อืน่ ๆ รวม
จ่าย

18 ก.ย. 60

ประเภทวัตถุดบิ.. ต้องเป็นวัตถุดบิทีใ่ช้ในกำรผลิตทีมี่สำระส ำคัญต่อ
ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตได้ เช่น หัวเชือ้ ภำชนะขวด  

การจา่ย ใหร้ะบุว่าน าไปใช้ผลิตสินค้ายีห่อ้ใด
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
2. บัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและการจ าหน่าย
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อธิบายการกรอกบัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและการจ าหน่าย.ทีส่ าคัญ
ประเภทสินค้า.....(1).... ชนิด...(2)...
ตราหรือเคร่ืองหมาย/แบบ/รุ่น//ดกีรี/ความหวาน...(3)... ขนาด....(4)....

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

(2) ชนิด  ชนิดย่อยของประเภทสินค้า เช่น เคร่ืองดืม่โซดา 
เคร่ืองดืม่น า้แร่เทยีม  เคร่ืองดืม่น า้อัดลม เคร่ืองดืม่ชูก าลัง 
เคร่ืองดืม่น า้ผลไม้ เคร่ืองดืม่น า้พชืผัก

(3) ตราหรือเคร่ืองหมาย/แบบ/รุ่น/ดกีรี/ความหวาน 
 ช่ือเคร่ืองหมายการค้าทีใ่ช้เรียกของเคร่ืองดืม่น้ัน ๆ 

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

(4) ขนาด  ขนาด/ปริมาณของเคร่ืองดืม่ในภาชนะน้ัน ๆ ระบุ 
เช่น ภาชนะกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร /  ภาชนะขวดแก้ว 150 มิลลิลิตร
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
3. งบเดอืนแสดงรายการเกีย่วกับวัตถุดบิ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
3.1 งบวัตถุดบิ
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
3. งบเดอืนแสดงรายการเกีย่วกับวัตถุดบิ การผลิต การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
3.2 งบการผลติ
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4. งบเดอืนและบัญชีรับจ่ายสินค้าทีน่ าเข้ามาในราชอาณาจักร

ต่อค าอธิบายแบบฯ ในหน้าถัดไป 
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อธิบายการกรอกงบเดอืนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบฯ...  ทีส่ าคัญ
งบเดอืนฯ เป็นกำรสรุปรำยกำรต่ำง ๆ จำกบัญชีแสดงรำยกำรรับจ่ำยวัตถุดบิและกำรผลิตและ

จ ำหน่ำย เป็นรำยเดอืน มำแสดงในงบเดอืน

1. งบวัตถุดบิ
 ในช่อง “ประเภทวัตถุดบิ” ใหร้ะบุชื่อวัตถุดบิใหต้รงกับชื่อในบญัชีประจ าวัน พร้อม

ทัง้ระบุ “หน่วยนับ” ดว้ย  
เช่น  หวัเชือ้น า้ส้ม (ลิตร)

2. งบการผลิต
 ในช่อง “ประเภทสินค้าฯ”  ใหร้ะบุ ชนิดเคร่ืองดืม่ ชื่อเคร่ืองหมายการค้าทีใ่ช้เรียก

ของเคร่ืองดืม่น้ัน ๆ ปริมาณน ้าตาล และขนาดภาชนะ 
เช่น น า้ผลไม้ Tikky น า้ส้ม 20% ภาชนะกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร
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5.3 การตดิตัง้ระบบมาตรวัดและการสื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิต
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1. หากอธิบดส่ัีงใหแ้ปลบัญชี/เอกสาร/หลักฐานเกีย่วกับการเสียภาษีเป็นภาษาไทย และ      ผู้ประกอบอุตฯ /ผู้น า
เข้า ต้องแปลใหแ้ล้วเสร็จและส่งภายในก าหนดเวลาอันสมควร

2. ต้องค านวณเงนิสกุลต่างประเทศใหเ้ป็นเงนิบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทีใ่ช้ในการจัดเกบ็ภาษีอากรศุลกากร
3. หากประสงคจ์ะให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานสรรพสามิตไปปฏิบัติงานในวันหยุด/นอกเวลาราชการ/

นอกสถานทีท่ าการ ต้องเสียค่าท าการใหแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานสรรพสามิต
4. ผู้ประกอบอุตฯ ต้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอยู่ประจ าโรงอุตฯ เพื่อ

ควบคุมและตรวจสอบการปฏบัิตขิองผู้ประกอบอุตฯ 
5. หากประสงคจ์ะใช้เคร่ืองบันทึกเงินออกหลักฐานรับเงิน ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงือ่นไข
6. กรณีกรมฯ ติดตั้งอุปกรณไ์ว้ในโรงอุตฯ ผู้ประกอบอุตฯ ต้องดูแลรักษาอุปกรณฯ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดย

ใช้ความระมัดระวังเช่นที่พึงปฏิบัติในการประกอบกิจการของตนเอง หากช ารุดเสียหายต้องแจ้งโดยมิชักช้า 
หากไม่ระมัดระวังต้องชดใช้ค่าเสียหาย

7. หา้มเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง หรือกระท าการใด  ใหอุ้ปกรณฯ์ บุบสลาย ช ารุด หรือใช้การไม่ได้

๖. 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต
มาตรา รายการ ตอนที่ 2 ตอนที ่16.90(1)

102 สินค้าน าเข้าให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามกฎหมายศุลกากร  

103 ยกเว้น คืน และลดอัตรา กรณีส่งออกฯ  

104 สินค้าน าออกจากคลังสินค้าทัณฑบ์นตามกฎหมายศุลกากรแห่ง
หน่ึงฯ ไปเข้า อีกแห่งหน่ึง ให้ยกเว้นตามกฎหมายศุลกากร

 

105 ผู้ประกอบอุตฯ สิทธิขอลดหย่อนส าหรับสินค้าทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงกรณีน าไปใช้เป็นวัตถุดบิผลิตสินค้าสรรพสามิต

 -
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มาตรา รายการ ตอนที่ 2 ตอนที ่16.90(1)

106 ยกเว้นภาษีให้ผู้มีหน้าที่
(1) ใช้เป็นวัตถุดบิสินค้าสรรพสามิต
(2) ใช้เพือ่ผลิตสินค้าอื่นเพื่อการส่งออก

 

107 ได้รับคืนหรือยกเว้น 
(1) บริจาคให้แก่ประชาชนเป็นสาธารณกุศลผ่านส่วนราชการ

ฯ
(2) บริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ส่วนราชการฯ 
(3) สินค้าทีจ่ าหน่ายให้แก่ผู้รับเอกสิทธิ์







-

-



110 คืนภาษีกรณีเสียหายและเส่ือมคุณภาพจนใช้การไม่ได้  -
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต



มาตรา รายการ ตอนที่ 2 ตอนที ่16.90(1)

111 กรณีส่งกลับสินค้าน าเข้าและได้เสียภาษีแล้ว ให้คืนภาษีตามหลัก
กฎหมายศุลกากร

 

112 สินค้าน าเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้ว และน าสินค้าน้ันไปผลิตสินค้าเพือ่
การส่งออก ให้คืนภาษีตามหลักกฎหมายศุลกากร

 

113 คืนภาษีกรณีเสียโดยไม่มีหน้าทีต้่องเสีย เสียเกินกว่าทีค่วรจะเสีย 
แต่ต้องไม่ใช่เป็นการเสียภาษีตามการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต



การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
• มาตรา 103
• กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปใน

เขตปลอดอากรและสินค้าทีผู้่ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี 
พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ

• ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี
ส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ

• ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการน าสินค้าออกจาก                 
โรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ใน......และการน าสินค้าทีส่่งออกนอกราชอาณาจักรหรือทีน่ าเข้าไปใน
เขตปลอดอากรส่งกลับคนืโรงอุตสาหกรรมหรือสถานทีอ่ืน่ใดตามมาตรา 103 วรรคสอง ลงวันที ่
16 กันยายน 2560
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• บุคคลทีไ่ด้รับสิทธิยกเว้นหรือคนืภาษี

• สินค้าทีไ่ด้รับยกเว้นหรือคนืภาษีต้องมลัีกษณะ ดังนี้

การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
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• บนภาชนะบรรจุสินค้า

• การขอยกเว้นหรือคนืภาษี ใหย้ืน่แบบค าขอยกเว้นหรือคนื ดังนี้

1. การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
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• สถานทีเ่กบ็สินค้าเพือ่รอการส่งออกนอกราชอาณาจักร

1. การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
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ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี

กรณียกเว้นภาษี

1. โรงอุตฯ  ส่งออก

2. โรงอุตฯ  สถานทีเ่กบ็ ส่งออก 

ยืน่แบบ ภส. 05-01
ก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตฯ 
ณ สสพ. ที่โรงอุตฯ ตั้งอยู่

อนุมัติ น าสินค้าออกจากโรงอุตฯ ส่งออก(1)

หมายเหตุ
(1) ต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 60 วัน ขยายได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 120 วัน
(2) ภายใน 90 วัน แต่ขยายแล้วรวมไม่เกิน 150 วัน
*** กรณีน าเก็บ ณ สถานทีเ่ก็บ ต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายใน 6 เดือนนับแต่
วันทีน่ าออกจากโรงอุตฯ ขยายได้วรวมไม่เกิน 1 ปี ***

ส่งออกแล้ว
ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ ภส. 05-01 ซ่ึงรับรองการส่งออกแล้ว

พร้อมหลักฐาน ณ สสพ. ที่รับค าขอไว(้2)

อนุมัติ
ยืน่แบบ ภส. 05-01/1

ณ สสพ.ที่โรงอุตฯ ตั้งอยู่

ก่อนรับสินค้าเข้าเก็บ
ให้แจ้งการรับสินค้า

โดยยืน่แบบ ภส. 05-01/2
ณ สสพ.ที่สถานที่เกบ็ตัง้อยู่

รับสินค้าเข้าเก็บแล้ว
ส่งแบบ ภส. 05-01/1 พร้อมหลักฐาน

ณ สสพ. ที่โรงอุตฯ ตั้งอยู ่(2)

ก่อนจ่ายสินค้า
ให้แจ้งการจ่ายสินค้าโดยยืน่

แบบ ภส. 05-01/2
ณ สสพ.ที่สถานที่เกบ็ตัง้อยู่

ส่งออกแล้ว
ให้แจ้งการจ่ายสินค้าโดย
ยืน่แบบ ภส. 05-01/2 

พร้อมหลักฐาน ณ สสพ.
ที่โรงอุตฯ ตั้งอยู ่(2)อนุมัติ
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ข้ันตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี

กรณีคนืค่าภาษี

1. โรงอุตฯ  ส่งออก
ยืน่แบบ ภส. 05-01

ก่อนน าสินค้าออกจากสถานที่เกบ็ 
ณ สสพ.ที่สถานที่เกบ็ตัง้อยู่

อนุมัติ

น าสินค้าออกจากสถานที่
เก็บเพื่อรอการส่งออก

ส่งออกแล้ว
ให้ผู้ส่งออกส่งแบบ
ภส. 05-01 ซ่ึงรับรอง
การส่งออกแล้ว
พร้อมหลักฐาน 

ณ สสพ.ที่รับค าขอไว้ (2)

หมายเหตุ
(1) ต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 60 วัน ขยายได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 120 วัน
(2) ภายใน 90 วัน แต่ขยายแล้วรวมไม่เกิน 150 วัน

*** ต้องส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปีนับแต่วันทีเ่สียภาษีไว้ และถ้าเป็นสินค้าทีใ่ช้
แสตมป์สรรพสามิตผู้ส่งออกต้องแกะลอกและท าลายแสตมป์สรรพสามิตภายใต้การควบคุมของ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานทีเ่ก็บ ***
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การขอยกเว้นภาษสิีนค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร
ส าหรับสินค้าประเภท 16.90(1)

(ส่งออกคร้ังดยีวหรือหลายคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วันทีย่ืน่ค าขอ)

มจี ำนวนทีม่ไิดน้  ำออกจำกโรงอตุฯ หรอืคลงัสนิคำ้ฯ 
ใหส้รรพสำมติพืน้ทีบ่นัทกึจ ำนวนทีส่ิน้ผลไวใ้นแบบดว้ย

ผู้ส่งออก
ยืน่แบบ ภส. 05-01 (ก)

ก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตฯ หรือ
คลังสินค้าทณัฑบ์น แล้วแต่กรณี

สรรพสามิตพืน้ที ่ณ โรงอุตฯ

ตรวจสอบความถูกต้อง และ
พจิารณาส่ังอนุมัตบินแบบ

เมื่อส่งออก ใหบ้ันทกึการส่งออกในแบบฯ และ
ส่งส าเนาแบบพร้อมหลักฐาน ต่อสรรพสามิต

พืน้ทีท่ีอ่นุมัติ

ส่งส ำเนำภำยใน 90 วนันบัแต่ส่งสนิคำ้ออกฯ และขยำยไดร้วมไม่เกนิ 150 วนั 

ครบจ านวนหรือครบเวลาทีไ่ด้รับอนุมัติ
ใหส่้งแบบ ภส. 05-01 (ก) ต่อสรรพสามิตพืน้ที่

ทีอ่นุมัติ

รวมระยะเวลำทัง้หมดไม่เกนิ 150 วนั 

07/09/63 130



การขอยกเว้นภาษสิีนค้าส่งออกนอกราชอาณาจกัร_เกบ็ ณ สถานทีเ่กบ็ฯ
ส าหรับสินค้าประเภท 16.90(1)

(ส่งออกคร้ังดยีวหรือหลายคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วันทีย่ืน่ค าขอ)
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การขอคืนค่าภาษสิีนค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร
ส าหรับสินค้าประเภท 16.90(1)

(ส่งออกคร้ังดยีวหรือหลายคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วันทีย่ืน่ค าขอ)

ผู้ส่งออก

ยืน่แบบ ภส. 05-01 (ก)
พร้อมหลักฐาน 

ภำยใน 90 วนันบัแตส่ง่สนิคำ้ออกฯ และขยำยไดร้วมไม่
เกนิ 150 วนั

สรรพสามิตพืน้ที ่ณ โรงอุตฯ หรือ สถานทีเ่กบ็สินค้า

ตรวจสอบความถูกต้อง และ
พจิารณาส่ังอนุมัตบินแบบ
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1. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้ าไปในเขต
ปลอดอากรและสินค้าทีผู้่ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษ ีพ.ศ. 2560

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศก าหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล
ตามพระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560

3. ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ก าหนดองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา 108
(1) (2) แห่งพระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560

2. การคนื/ยกเว้นกรณีการบริจาค

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
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1. เป็นสินค้าที่ก าหนดในกฎกระทรวง - เคร่ืองด่ืม

2.  สินค้าที่บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกศุล โดยผ่านส่วนราชการ หรือ
องค์การสาธารณกศุล

3.  สินค้าที่บริจาคเป็นการสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนราชการ หรือโดยผ่าน
องค์การสาธารณกศุล

2. การคนื/ยกเว้นกรณีการบริจาค
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1. กฎกระทรวงก าหนดสินค้าทีผู้่ประกอบอตุสาหกรรมมสิีทธิขอลดหย่อนภาษสิีนค้า พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลติสินค้า 

พ.ศ. 2560
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี

ส าหรับสินค้าทีผ่ลติขึน้จากสินค้าทีไ่ด้เสียภาษีสรรพสามติไว้แล้ว พ.ศ. 2560
4. ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ

ในการผลติสินค้า พ.ศ. 2560

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
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ผู้ได้รับสิทธิ  - ผู้ประกอบอุตฯ และ ผู้น าเข้า
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1. กฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่มีสิทธิคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ
ของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับ
สินค้าทีพ่สูิจน์ได้ว่าเสียภาษหีรือเส่ือมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
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การคืนภาษี
เคร่ืองดืม่

ผู้ประกอบอุตฯ / ผู้น าเข้า

หลกัเกณฑ์
ที่พสูิจน์ได้ว่าเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใช้การไม่ได้

วิธีการ

วิธีการท าลาย

1. ทบุ บดโดยเครื่องจกัร ตอ้งไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดลอ้ม
2. ฝังกลบ เผา ตามหลกัเกณฑก์รมโรงงาน
3. โรงก าจดัท่ีไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงาน
4. เททิง้ ตอ้งไม่กระทบสิ่งแวดลอ้ม
5. วิธีอื่น ๆ ท่ีไดร้บัอนญุาตจาก สสพ. 
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