
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  ก ำหนดรหัสสนิค้ำสรรพสำมิตส ำหรบัระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE) 
(ฉบับที ่ ๒๖) 

 
 

เพ่ือให้รหัสสินค้ำสรรพสำมิตและอัตรำภำษีสรรพสำมิต  ส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE  :  EDI)  ชัดเจน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  
อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิต  รำยกำรสินค้ำสรรพสำมิต  และอัตรำภำษี
สรรพสำมิต  ส ำหรับสินค้ำเครื่องดื่ม  ประเภท  ๐๒.๐๒  ประเภท  ๐๒.๐๓  ประเภท  ๐๒.๐๔   
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง  เกล็ด  หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน  ำตำล  
และสำมำรถละลำยน  ำได้  แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบ ผง   
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร  ใน  (๑)  ของประเภทท่ี  ๑๖.๙๐  ไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในช่องรหัสรำยไดน้ ำเงินส่งคลัง  รหัสสินค้ำส ำหรับระบบคอม  รำยกำร
และอัตรำภำษี  ใน  (๑)  และ  (๒)  ของประเภทที่  ๐๒.๐๒  ตอนที่  ๒  สินค้ำเครื่องดื่ม  ตำมบัญชี 
ท้ำยประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  ลงวันที่  ๑๖  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  (ฉบับที่  14)  ลงวันที่    
๒๗  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ควำมในบัญชีท้ำยประกำศนี แทน 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในช่องรหัสรำยไดน้ ำเงินส่งคลัง  รหัสสินค้ำส ำหรับระบบคอม  รำยกำร
และอัตรำภำษี  ใน  (๑)  (2)  และ  (3)  ของประเภทที่  ๐๒.๐3  ตอนที่  ๒  สินค้ำเครื่องดื่ม  ตำมบัญชี
ท้ำยประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  ลงวันที่  ๑๖  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  (ฉบับที่  14)  ลงวันที่   
๒๗  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ควำมในบัญชีท้ำยประกำศนี แทน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในช่องรหัสรำยไดน้ ำเงินส่งคลัง  รหัสสินค้ำส ำหรับระบบคอม  รำยกำร
และอัตรำภำษี  ใน  (๑)  ของประเภทที่  ๐๒.๐๔  ตอนที่  ๒  สินค้ำเครื่องดื่ม  ตำมบัญชีท้ำยประกำศ
กรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  ลงวันที่  ๑๖  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  (ฉบับที่  14)  ลงวันที่  ๒๗  กันยำยน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ควำมในบัญชีท้ำยประกำศนี แทน 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในช่องรหัสรำยไดน้ ำเงินส่งคลัง  รหัสสินค้ำส ำหรับระบบคอม  รำยกำร
และอัตรำภำษี  ใน  (๑)  ของประเภทที่  ๑๖.๙๐  ตอนที่  ๑๖  สินค้ำอื่น ๆ  ตำมบัญชีท้ำยประกำศ 
กรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  ลงวันที่  ๑๖  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง  ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  DATA  INTERCHANGE)  (ฉบับที่  14)  ลงวันที่   ๒๗  กันยำยน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ควำมในบัญชีท้ำยประกำศนี แทน 

ข้อ ๕ ประกำศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เอกนติิ  นติิทัณฑ์ประภำศ 

อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษี ส าหรับระบบ EDI 
ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตส าหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 26) 
 

ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
“02.02 

 
 
 
 

205 0202010000  (๑) น  าแร่ และน  าอัดลม ที่เติมน  าตาล  
หรือสารที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือท่ีปรุงกลิ่นรส 
และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงน  าผลไม้ 
หรือน  าพืชผักตามประเภทที่ ๐๒.๐๓   
ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณน  าตาล 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
205 0202010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้
หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ ลิตร ๐ 

205 0202010200  (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

205 0202010300 
 

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

๑๔ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

205 0202010400        (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๔ ลิตร 
 

๑ 

205 0202010600  (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๔ ลิตร 
 

๓ 

205 0202010700  (ฉ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๔ 
 

ลิตร ๕ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 
 205 0202010100  (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มี

ปริมาณน  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ ลิตร ๐ 



- 2 - 
 

ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
 205 0202010200 

 
 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  

แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้ 
หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

205 0202010300 
 

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

๑๔ ลิตร 
 

๑ 

205 0202010400  (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๔ ลิตร 
 

๓ 

205 0202010500  (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๔ ลิตร 
 

๕ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
205 0202010100  (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มี

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

๑๔ ลิตร ๐ 

205 0202010200  (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้ 
หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๔ 
 

ลิตร 
 

๑ 
 

205 0202010300 
 

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

๑๔ ลิตร 
 

๓ 

205 0202010800  (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๔ ลิตร ๕ 

 205 0202020000 (๒) เครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่มีการเติมสารอาหาร 
หรอืสารอ่ืนที่ได้รับเลขสารบบอาหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่ม 
เกลือแร่ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหาร ซึ่งต้องแสดงข้อความจ ากัด 
การดื่มบนฉลาก ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณ
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
น  าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  

 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
205 0202020100      (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

205 0202020200       (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

205 0202020300       (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

205 0202020400        (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

205 0202020500        (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

205 0202020600  (ฉ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร ๕ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 
205 0202020100  (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มี

ปริมาณน  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ 
 
 

ลิตร 
 

๐ 
 

205 0202020200  (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

10 ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

205 0202020300  (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
 205 0202020400  (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  

แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

 205 0202020700  (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ 
 

ลิตร 
 

๕ 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
205 0202020100  (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มี

ปริมาณน  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่ม
ปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ที่ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

205 0202020200  (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ท าให้หวาน
อ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 
 

 205 0202020300  (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

205 0202020800  (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร ๕” 

“02.03 205 0203010000  (๑) น  าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์)  
และน  าพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา  
ไม่ว่าจะเติมน  าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ 
หรือไม่ก็ตาม ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณ
น  าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
205 0203010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

205 0203010200 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
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ประเภทที่ 

รหัส
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หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
205 0203010300 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม  

แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

 205 0203010400 (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

 205 0203010600 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

205 0203010700 (ฉ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร ๕ 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ 
205 0203010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลลิิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

205 0203010200 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

205 0203010300 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๑ 

205 0203010400 (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

205 0203010500 (จ) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร ๕ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
205 0203010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน  าตาล หรือที่มีปริมาณ

น  าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๑๐ ลิตร ๐ 

205 0203010200 (ข) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  

๑๐ ลิตร 
 

๑ 
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
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ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

205 0203010300 (ค) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๘ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๓ 

 205 0203010800 (ง) ที่มีปริมาณน  าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๑๐ ลิตร 
 

๕ 

 205 0203020000 (๒) น  าผลไม ้(รวมถึงเกรปมัสต์) และน  าพืชผัก
ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติม
น  าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ  
หรือไม่ก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด   
ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณน  าตาลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
205 0203020100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๐ ลิตร ๐ 

205 0203020200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๐ ลิตร ๐.๑๐ 

205 0203020300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๐.๓๐ 

205 0203020400 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๑ 

205 0203020600 (จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๓ 

205 0203020700 (ฉ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๕ 



- 7 - 
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ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 

205 0203020100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ
น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๐ ลิตร ๐ 

 205 0203020200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารท้าให้หวาน
อ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

 205 0203020300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑ 

205 0203020400 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

205 0203020500 (จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๕ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
205 0203020100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารท้าให้ 
หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๐ ลิตร ๐ 

205 0203020200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารท้าให้ 
หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๐ ลิตร 
 

๑ 
 

205 0203020300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

205 0203020800 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๕ 

205 0203030000 (๓) น ้าผลไม ้(รวมถึงเกรปมัสต์) และน ้าพืชผัก
ตาม (๒) ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอ่ืน 
ที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณน ้าตาล ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก้าหนด 

 
 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
205 0203030100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

 

๓ ลิตร ๐ 

 205 0203030200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

205 0203030300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

205 0203030400 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๑ 

205 0203030500 (จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๓ 

205 0203030600 (ฉ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ 
 

ลิตร ๕ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 
205 0203030100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร ๐ 

205 0203030200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
205 0203030300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม 

แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๑ 

205 0203030400 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๓ 

 205 0203030700 (จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ 
 

ลิตร 
 

๕ 

 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
205 0203030100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลลิิตร และไม่ว่าจะมีสารท้าให ้
หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร ๐ 

205 0203030200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม 
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสาร 
ท้าให้หวานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม 

๓ ลิตร 
 

๑ 

205 0203030300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๓ 

205 0203030800 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๓ ลิตร 
 

๕” 

“02.04 205 0204010000 (๑) หัวเชื อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพร้อมดื่มเพ่ือขายให้กับผู้บริโภค  
ณ จุดขายปลีก ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณ
น ้าตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

   

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
205 0204010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

205 0204010200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๐ 
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
205 0204010300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  

แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๒ 

205 0204010400 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 

 205 0204010600 (จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓๐ 
 

 205 0204010700 (ฉ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ 
 

ลิตร ๔๔ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 
205 0204010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

205 0204010200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๒ 
 

205 0204010300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 

205 0204010400 
 

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

๐ ลิตร ๓๐ 
 

205 0204010500 (จ) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

0 ลิตร 44 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
205 0204010100 (ก) ที่ไม่มีปริมาณน ้าตาล หรือที่มีปริมาณ

น ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๙ 

205 0204010200 (ข) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑๖ 
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
205 0204010300 (ค) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  

แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓๐ 

205 0204010800 (ง) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๔๔” 

“16.90 
 
 
 
 

403 1690010100 (ก) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะ
ผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสม
ของน ้าตาลและสามารถละลายน ้าได้  
แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง  
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
ทั งนี  การตรวจวัดปริมาณน ้าตาลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก้าหนด 

   

 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
403 1690010101 ๑) ที่มีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม  

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร  
๐ ลิตร ๐ 

403 1690010102 ๒) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร  

๐ ลิตร 
 

๐.๑๐ 
 

403 1690010103 ๓) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 

403 1690010104 ๔) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑ 

403 169001010๕ ๕) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

403 1690010107 ๖) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๘ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๕ 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ 
403 1690010101 ๑) ที่มีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม  

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร  
๐ ลิตร ๐ 
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ประเภทที่ 

รหัส
รายได้
น าเงิน
ส่งคลัง 

รหัสสินค้าส าหรับ
ระบบคอม 

รายการ 

อัตราภาษี 
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 

หน่วย 
หน่วยละ-

บาท 
403 1690010102 ๒) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  

แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร  

๐ ลิตร 
 

๐.๓๐ 
 

403 1690010103 ๓) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๑ 

403 1690010104 ๔) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๔ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

403 1690010105 ๕) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๔ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร ๕ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป 
 403 1690010101 ๑) ที่มีปริมาณน ้าตาลไม่เกิน ๖ กรัม  

ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 
๐ ลิตร ๐ 

 403 1690010102 ๒) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๖ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร  
๑๐๐ มิลลิลิตร  

๐ ลิตร 
 

๑ 

403 1690010103 ๓) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๘ กรัม  
แต่ไม่เกิน ๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๓ 

403 1690010108 ๔) ที่มีปริมาณน ้าตาลเกิน ๑๐ กรัม  
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร 

๐ ลิตร 
 

๕” 

 


