
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการตรวจวดัปริมาณน ้าตาล 

 
 

เพ่ือให้การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าเครื่องดื่ม  ของประเภทที่  ๐๒.๐๒  ประเภทที่  ๐๒.๐๓  
และ  ๐๒.๐๔  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี  เป็นไปโดยถกูตอ้ง  มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ้านาจตามความใน  (๑)  และ  (๒)  ของประเภทที่  ๐๒.๐๒  (๑)  (๒)  และ  (๓)   
ของประเภทท่ี  ๐๒.๐๓  และ  (๑)  ของประเภทท่ี  ๐๒.๐๔  ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
(ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมสรรพสามิต  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ
ตรวจวัดปริมาณน ้าตาล  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าเครื่องดื่ม  ในประเภทที่  ๐๒.๐๒  ประเภทที่  ๐๒.๐๓  
และประเภทที่  ๐๒.๐๔  ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี  ให้ตรวจวัดจากปริมาณน ้าตาลทั งหมด  (Total  Sugar)  
ที่อยู่ในสินค้านั น ๆ  ทั งน ้าตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและน ้าตาลที่เติมในกระบวนการผลิต   

ข้อ ๓ การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าตามข้อ  ๒  ให้ใช้วิธีการตรวจวัดตามมาตรฐาน  
AOAC  (Official  Methods  of  Analysis  of  AOAC  International)  หรือวิธีที่เทียบเท่าที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  ในรายการทดสอบน ้าตาลทั งหมด  (Total  Sugar)   

ข้อ ๔ การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าตามข้อ  ๒  ด้วยวิธีการตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ  ๓  
หากได้ตรวจวัดและมีผลวิเคราะห์  โดยหน่วยงานดังต่อไปนี   ให้ถือปริมาณน ้าตาลในสินค้าตามที่ปรากฏ
ในผลวิเคราะห์นั น  เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษีสรรพสามิต 

  ๔.๑ กรมสรรพสามิต 
  ๔.๒ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ๔.๓ ส่วนราชการหรือสถาบันที่ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  

ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือประกอบการขอขึ นทะเบียนต้ารับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร   
ข้อ ๕ กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตยังไม่มีผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้า   

จากหน่วยงานตามข้อ  ๔.๒  หรือข้อ  ๔.๓  และประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ตรวจวัด
ปริมาณน ้าตาลในสินค้าตามข้อ  ๔.๑  ให้ส่งตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มในประเภทที่  ๐๒.๐๒  ประเภทที่  ๐๒.๐๓  
หรือประเภทที่  ๐๒.๐๔  ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้วแต่กรณี  ให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันก่อนวันยื่นแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน้า  โดยตัวอย่างสินค้าที่ส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์  ให้มีจ้านวนไม่น้อยกว่า  
๓  ภาชนะบรรจุต่อหนึ่งตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตส้าหรับสินค้าเครื่องดื่ม  ในประเภทที่  ๐๒.๐๒  
ประเภทท่ี  ๐๒.๐๓  หรือประเภทท่ี  ๐๒.๐๔  ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ท้ายพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้า 
พร้อมแสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลของหน่วยงานตามข้อ  ๔  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี  
ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตพร้อมกับการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน้า 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าตาลในสินค้า   
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าพร้อมแสดงผลวิเคราะห์
ปริมาณน ้าตาลของหน่วยงานตามข้อ  ๔  ใหม่  พร้อมกับการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน้า  หรือ 
ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน้า  ให้แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้า 
พร้อมแสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาล  ก่อนการยื่นแบบรายการภาษีและช้าระภาษี   

กรณีที่สินค้าตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ซึ่งมีสูตรการผลิตเดียวกันและมีปริมาณน ้าตาล
เท่ากัน  แต่มีหลายปริมาตรหรือมีปริมาณแตกต่างกัน  ให้แจ้งผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้า
พร้อมแสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาล  เฉพาะสินค้าขนาดบรรจุใดขนาดบรรจุหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๗ กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตไม่มีผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้า   
จากหน่วยงานตามข้อ  ๔  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตพร้อมกับการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน้า  ให้ใช้ปริมาณน ้าตาลในสินค้าที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตรวจวัดหรือรับรองและแสดงต่อ  
เจ้าพนักงานสรรพสามิตในการค้านวณภาษี  ทั งนี   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรายดังกล่าวด้าเนินการส่งผล 
การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าจากหน่วยงานตามข้อ  ๔  โดยเร็ว  และหากปรากฏว่าผลการตรวจวัด
ปริมาณน ้าตาลในสินค้าจากหน่วยงานตามข้อ  ๔  สูงกว่าปริมาณน ้าตาลในสินค้าที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตตรวจวัดหรือรับรอง  และแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการค้านวณภาษีสรรพสามิต   
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเสียภาษีรวมทั งเบี ยปรับและเงินเพ่ิม  ตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๘ ให้การตรวจวัดและผลการตรวจวัดปริมาณน ้าตาลในสินค้าเครื่องดื่ม  ของประเภทที่  ๐๒.๐๒  
ประเภทที่  ๐๒.๐๓  และประเภทที่  ๐๒.๐๔  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี  ที่ได้ด้าเนินการหรือ
มีผลการตรวจวัดไว้แล้ว  ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ
ตรวจวัดปริมาณน ้าตาล  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก่อนวันที่ประกาศนี มีผลใช้บังคับ   
ยังคงใช้ได้ต่อไป 

ข้อ ๙ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พชร  อนันตศิลป ์

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒


