
  
 
 

 

  

       ประกาศกรมสรรพสามิต 
 เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมน้ําผลไมและน้ําพืชผัก 
 
 

  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เพ่ิมความนาเช่ือถือ 
ในหมูผูบริโภค และบูรณาการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม ใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
 
  อาศัยอํานาจตามความในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 อธิบดีกรม
สรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูนําเขามีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตตามบัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง
ดังกลาวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.03 ไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องด่ืมน้ําผลไมและ  
น้ําพืชผัก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 
                          หมวด 1 

  บทบัญญัติทั่วไป 
 
   ขอ 2  ในประกาศนี้ 

“เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก” หมายความวา เครื่องด่ืม        
ประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ทําจากผลไมหรือพืชผัก ซ่ึงไมมีกาซคารบอนไดออกไซด                
ทั้งนี้ ตองไมใชเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของสารที่ใหพลังงาน อาทิเชน ทอรีน อินโนซิทอล หรือ            
กลูโคโรโนแลกโตน เปนตน 
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ขอ 3  เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ที่จะไดรับยกเวนภาษีตองมี         
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
         3.1  เปนเครือ่งด่ืมที่มีรายช่ือประเภทเครื่องด่ืมและอัตราสวนผสมตามที่กําหนด         
ในบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักทายประกาศนี้ 
  
 3.2  เปนเครื่องด่ืมที่มีสี กลิ่นและรสตามประเภทของผลไมและพืชผักที่ใชทํา
เครื่องด่ืมนั้น 
 

ขอ 4  ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี คือ ผูประกอบอุตสาหกรรมและ   
ผูนําเขาเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ทั้งนี้ ผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไม
และน้ําพืชผักมีหนาที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ดังตอไปนี้ 

4.1  จดทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 25  
   4.2  สงตัวอยางเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ขอยกเวนภาษี               
ในปริมาณไมนอยกวา 2 ลิตร พรอมแสดงสูตรสวนผสมและกรรมวิธีการผลิตใหกรมสรรพสามิต                  
ใชตรวจสอบประกอบการพิจารณายกเวนภาษีสรรพสามิต 
   4.3  สงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหกรมสรรพสามิต กรณีที่เจาพนักงาน
สรรพสามิตรองขอ 
   4.4  ทําบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต   
และการจําหนายสินคา ตามมาตรา 112 โดยตองจัดสงงบเดือนดังกลาวใหเจาพนักงานสรรพสามิต             
ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
         4.5  แจงวันเวลาทําการตามปกติ และวนัเวลาหยุดทําการของโรงอตุสาหกรรม 
ตามมาตรา 116 
   4.6  แจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 117 
   
  ขอ 5  ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี ตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ          
ที่ภาชนะบรรจุ และหรือฉลากปดภาชนะ และหรือฝาปดภาชนะบรรจุเครื่องด่ืม  ดังตอไปนี้ 
 5.1  ช่ือผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา 
          5.2  สถานที่ต้ังโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผูนําเขา 
          5.3  ช่ือเครื่องด่ืมน้ําผลไมและน้ําพืชผักซ่ึงตรงกับประเภทของน้ําผลไมและ     
น้ําพืชผักหลักที่ใชทําเครื่องด่ืม  

5.4  เครื่องหมายการคา 
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   5.5  สวนผสมหลักของเครื่องด่ืม (โดยคํานวณเปนรอยละตอปริมาตรสุทธิ    
ของเครื่องด่ืม) 

5.6  ปริมาตรสุทธิ  
5.7  วัน เดือน ป ที่ผลิต และที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน 

เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืม 
ตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ 5.1 – 5.5 บนเครื่องขายเครื่องด่ืมในตําแหนงที่มองเห็นได 
ชัดเจนดวย 

ในกรณีสงเครื่องด่ืมออกไปนอกราชอาณาจกัร ใหแสดงชื่อและสถานประกอบการ 
ของผูจัดจําหนายในตางประเทศแทนรายละเอียดตาม ขอ 5.1 และ 5.2 ก็ได 
 

ขอ 6  ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ดังนี้ 
6.1 กรณีผลิตในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่แหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
6.2 กรณีนําเขา ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่                

แหงทองที่ที่ดานศุลกากรตั้งอยู เวนแตการนําเขาผานดานศุลกากรที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร            
และมีสํานักงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่          
แหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู 
             

ขอ 7  การยื่นคําขอยกเวนภาษีตามขอ 6 ใหแจงรายละเอียดเกีย่วกับเครื่องด่ืม 
ที่จะขอยกเวนภาษีตามขอ 5 ใหชัดเจน และยื่นตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

7.1  ในกรณีผลิตในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอยกเวนภาษีกอนการผลิต               
ในครั้งแรก 
   7.2  ในกรณีนําเขา ใหยื่นคําขอยกเวนภาษีกอนการนําเขาในครั้งแรก 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิ หรือขนาดภาชนะบรรจุ ซ่ึงแตกตางจากที่ไดรับ       
ยกเวนภาษีไวเดิม ผูขอยกเวนภาษีจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิและขนาดภาชนะบรรจุ                
ใหผูมีอํานาจอนุมัติยกเวนภาษีทราบกอนการผลิตทุกครั้ง  จึงจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีสําหรับเครื่องด่ืม            
ที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุนั้น แตผูขอยกเวนภาษีไมตองแจงรายละเอียดตาม       
ขอ 5 หากอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักดังกลาวมิไดเปลี่ยนแปลง 
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หมวด 2 
การพิจารณาอนุมัติ 

 
 ขอ 8  ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติยกเวนภาษีสําหรับ
เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักตามประกาศนี้ 
  การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับ  ดังนี้      

8.1  กรณีผลติในราชอาณาจักร ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษี    
ไดยื่นคําขอยกเวนภาษี เปนตนไป 
           8.2  กรณีนําเขา ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่อนุมัติใหยกเวนภาษีเปนตนไป    
ทั้งนี้เพ่ือผูนําเขาจะไดนําไปยื่นตอกรมศุลกากรในการนําเขาเครื่องด่ืมดังกลาวตอไป 

 
หมวด 3 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก 
 

  ขอ 9  การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับยกเวนภาษี
แลว ณ โรงอตุสาหกรรม ใหสรรพสามิตพื้นที่แตละพ้ืนที่มีหนาที่เกบ็ตัวอยางเครือ่งด่ืมที่ไดรับการยกเวนภาษี
สรรพสามิตแลวจากโรงอุตสาหกรรม ทุก 6 เดือน โดยการสุมเก็บตัวอยางเครื่องด่ืมที่มี วัน เดือน ป      
ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอยางละ 2 ชุด ชุดละ 2 ลิตร สงใหกรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห 1 ชุด และ 
เก็บไวที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ไวเปนหลักฐานอีก 1 ชุด พรอมจัดทําบันทึกการเก็บตัวอยางไว     
เปนหลักฐานดวย 
  
  ขอ 10  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับยกเวนภาษี
แลว ที่วางจําหนายในทองตลาด ใหสรรพสามิตพื้นที่แตละพ้ืนที่มีหนาที่เก็บตวัอยางเครือ่งด่ืมที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีสรรพสามิตแลวจากทองตลาด ทุก 6 เดือน โดยการสุมซื้อตัวอยางเครื่องด่ืมที่มี วัน เดือน ป       
ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอยางละ 2 ชุด ชุดละ 2 ลิตร สงใหกรมสรรพสามิตตรวจสอบ 1 ชุด       
และเก็บไวที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ไวเปนหลักฐานอีก 1 ชุด พรอมจัดทําบันทึกการเก็บตัวอยาง    
ไวเปนหลักฐานดวย  
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หมวด 4 
มาตรการบังคับ 

 
  ขอ 11  หากกรมสรรพสามิตตรวจพบวาเครื่องด่ืมที่ไดรับการยกเวนภาษีมีอัตรา
สวนผสมไมเปนไปตามอัตราสวนผสมตามบัญชีทายประกาศนี้ หรือมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 3     
หรือผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 4 และขอ 5 ใหถือวาเครื่องด่ืม       
ในสวนที่มีอัตราสวนผสมไมเปนไปตามบัญชีทายประกาศ หรือเครื่องด่ืมในสวนที่ผูมีหนาที่เสียภาษี      
ไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กลาวขางตนไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีและใหเสียภาษี      
เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มแลวแตกรณี ต้ังแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 
   

ขอ 12  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี กรมสรรพสามิตจะ
ดําเนินการประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตามกฎหมายตอไป 

 
หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 13  ผูไดรับสิทธิยกเวนภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและ 
ยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม       
พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องด่ืมน้ําผลไมและ  
น้ําพืชผัก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ หากประสงคจะไดรับ 
สิทธิยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมน้ําผลไม 
และน้ําพืชผักของประกาศนี้ ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  

    
  ขอ 14  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป 
 
     ประกาศ ณ  วันที่        มกราคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
                     อธิบดีกรมสรรพสามิต   


