
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพิกดัอตัรำภำษีสรรพสำมิต  (ฉบับที ่ ๘) 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้ เป็น  (๒)  ในประเภทที่   ๐๒.๐๒  น้ ำแร่   และน้ ำอัดลม   

ที่เติมน้ ำตำลหรือสำรที่ท ำให้หวำนอื่น ๆ  หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ  แต่ไม่รวมถึงน้ ำผลไม้ 
หรือน้ ำพืชผักตำมประเภทที่  ๐๒.๐๓  ตอนที่  ๒  สินค้ำเครื่องดื่ม  ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงก ำหนด
พิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูค่า 
ร้อยละ 

ตามปรมิาณ 
หน่วย หน่วยละ - บาท 

 “(๒)  เครื่องดื่มอื่น ๆ  ที่มีการเติมสารอาหาร
ห รื อ ส า รอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ เ ล ขส า รบบ อาหา ร 
ตามกฎหมายว่ าด้ วยอาหารและ เป็น ไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด  แต่ ไม่รวมถึง เครื่ องดื่ม 
เกลือแร่ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  และ
เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  ซึ่งต้องแสดงข้อความจ ากัดการดื่ม 
บนฉลาก  ทั้งนี้  การตรวจวัดปริมาณน้ าตาล 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

 
 

 
 

ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
จนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๐๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒



 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูค่า 
ร้อยละ 

ตามปรมิาณ 
หน่วย หน่วยละ - บาท 

(ก) ที่ ไ ม่ มี ป ริ ม าณน้ าต าล   หรื อที่ มี
ปริมาณน้ าตาลไม่เกิน  ๖  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมี 
สารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๖  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๘  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๑๐  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๐  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๑๔  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

 (จ) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๔  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

 (ฉ) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๘  กรัม   
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร ๕ 
 

  
 
 
(ก) ที่ ไ ม่ มี ป ริ ม าณน้ าต าล   หรื อที่ มี

ปริมาณน้ าตาลไม่เกิน  ๖  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมี 
สารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

 
 
 

๑๐ 

 
 
 

ลิตร 

 
 
 

๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๖  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๘  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๑๐  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

 (ง) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๐  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๔  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
จนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๐๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒



 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูค่า 
ร้อยละ 

ตามปรมิาณ 
หน่วย หน่วยละ - บาท 

 (จ) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๔  กรัม   
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร 

 
 

๑๐ 
 
 

ลิตร 
 

๕ 

 (ก) ที่ ไ ม่ มี ปริ มาณน้ าตาล   หรื อที่ มี
ปริมาณน้ าตาลไม่เกิน  ๖  กรัม  ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมี 
สารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๖  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวาน
อื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๘  กรัม   
แต่ไม่เกิน  ๑๐  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

 (ง) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๐  กรัม   
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 
 

๕" 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น  (๓)  ในประเภทที่  ๐๒.๐๓  น้ ำผลไม้  (รวมถึงเกรปมัสต์)  
และน้ ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรำ  ไม่ว่ำจะเติมน้ ำตำลหรือสำรท ำให้หวำนอื่น ๆ  หรือไม่ก็ตำม  
ตอนที่  ๒  สินค้ำเครื่องดื่ม  ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูค่า 
ร้อยละ 

ตามปรมิาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 “(๓)  น้ าผลไม้  (รวมถึงเกรปมัสต์)  และ 
น้ าพืชผักตาม  (๒)  ที่มีการเติมสารอาหาร
หรือสารอื่นที่ ได้ รับ เลขสารบบอาหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด  ทั้งนี้  การตรวจวัดปริมาณ
น้ าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 

ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
จนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๐๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒



 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูค่า 
ร้อยละ 

ตามปรมิาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ าตาล  หรือที่มี
ปริมาณน้ าตาลไมเ่กิน  ๖  กรัม  ต่อเครื่องดืม่
ปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมี
สารท าให้หวานอื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๖  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมีสารท าให้หวาน
อื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๘  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๐  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 (ง) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๐  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๔  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๑ 

 (จ) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๔  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๓ 

 (ฉ) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๘  กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร 

 
 
 

๓ 
 
 

ลิตร ๕ 
 

 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ าตาล  หรือที่มี
ปริมาณน้ าตาลไมเ่กิน  ๖  กรัม  ต่อเครื่องดืม่
ปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมี
สารท าให้หวานอื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๖  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมีสารท าให้หวาน
อื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๘  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๐  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๑ 

 (ง) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๐  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๔  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๓ 

ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
จนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๐๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒



 
ประเภทที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูค่า 
ร้อยละ 

ตามปรมิาณ 
หน่วย หน่วยละ-บาท 

 (จ) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๔  กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร 

 
 

๓ 
 
 

ลิตร 
 

๕ 

 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ าตาล  หรือที่มี
ปริมาณน้ าตาลไมเ่กิน  ๖  กรัม  ต่อเครื่องดืม่
ปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมี
สารท าให้หวานอื่น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร ๐ 

 (ข) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๖  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๘  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร  และไม่ว่าจะมีสารท าให้
หวานอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร 
 

๑ 

 (ค) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๘  กรัม  
แต่ไม่เกิน  ๑๐  กรัม  ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๓ 

 (ง) ที่มีปริมาณน้ าตาลเกิน  ๑๐  กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
 

๓ ลิตร 
 

๕” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  27  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๐๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรเพ่ิมประเภทและก ำหนด
อัตรำภำษีสรรพสำมิตส ำหรับสินค้ำเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มอ่ืน ๆ  และน้ ำผลไม้  ที่มีกำรเติมสำรอำหำร 
หรือสำรอ่ืน  เ พ่ือให้สินค้ำเครื่องดื่มประเภทนี้ เป็นสินค้ำทำงเลือกเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้บริ โภคและ 
เป็นกำรส่งเสริมกำรส่งออก  รวมทั้งเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของอุตสำหกรรมดังกล่ำว   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๐๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๒


