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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เพิ่มความนาเชื่อถือในหมู
ผูบริโภค และบูรณาการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔๑) ลงวัน ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ที่ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูนําเขามีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตตามบัญชีทายประกาศ
กระทรวงการคลังดังกลาวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ ๐๒.๐๓ ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๑
บทบัญญัติทั่วไป
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก” หมายความวา เครื่องดื่มประเภทน้าํ ผลไมและน้าํ พืชผัก
ที่ทําจากผลไมหรือพืชผัก ซึ่งไมมีกาซคารบอนไดออกไซด ทั้งนี้ ตองไมใชเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
สารที่ใหพลังงาน อาทิเชน ทอรีน อินโนซิทอล หรือกลูโคโรโนแลกโตน เปนตน
ขอ ๓ เครื่อ งดื่ม ประเภทน้ํา ผลไมแ ละน้ํ า พืช ผั ก ที่ จ ะได รับ ยกเวน ภาษี ตอ งมีคุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
๓.๑ เปน เครื่อ งดื่ ม ที่ มีร ายชื่อ ประเภทเครื่อ งดื่ มและอัต ราสว นผสมตามที่ กํา หนด
ในบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักทายประกาศนี้
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และรสตามประเภทของผลไมและพืชผักที่ใชทํ า

เครื่องดื่มนั้น
ขอ ๔ ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี คือ ผูประกอบอุตสาหกรรม และผูนําเขา
เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ทั้งนี้ ผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและ
น้ํ า พื ช ผั ก มี ห น า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗
ดังตอไปนี้
๔.๑ จดทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา ๒๕
๔.๒ สงตัวอยางเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ขอยกเวนภาษีในปริมาณ
ไมนอยกวา ๒ ลิตร พรอมแสดงสูตรสวนผสม และกรรมวิธีการผลิตใหกรมสรรพสามิตใชตรวจสอบ
ประกอบการพิจารณายกเวนภาษีสรรพสามิต
๔.๓ สงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหกรมสรรพสามิต กรณีที่เจาพนักงานสรรพสามิต
รองขอ
๔.๔ ทําบัญชีประจําวัน และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต และ
การจําหน ายสิน คา ตามมาตรา ๑๑๒ โดยตองจัดส งงบเดือ นดังกลา วใหเจาพนักงานสรรพสามิ ต
ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
๔.๕ แจงวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของโรงอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา ๑๑๖
๔.๖ แจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๑๗
ขอ ๕ ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี ตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ ที่ภาชนะบรรจุ
และหรือฉลากปดภาชนะ และหรือฝาปดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ดังตอไปนี้
๕.๑ ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา
๕.๒ สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผูนําเขา
๕.๓ ชื่ อ เครื่ อ งดื่ ม น้ํ า ผลไม แ ละน้ํ า พื ช ผั ก ซึ่ ง ตรงกั บ ประเภทของน้ํ า ผลไม แ ละ
น้ําพืชผักหลักที่ใชทําเครื่องดื่ม
๕.๔ เครื่องหมายการคา
๕.๕ สวนผสมหลักของเครื่องดื่ม (โดยคํานวณเปนรอยละตอปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่ม)
๕.๖ ปริมาตรสุทธิ
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๕.๗ วัน เดือน ป ที่ผลิต และที่หมดอายุ หรือที่ควรบริโภคกอน
เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ทํา หรือบรรจุ หรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่มตอง
แสดงรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ ๕.๑ - ๕.๕ บนเครื่องขายเครื่องดื่มในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนดวย
ในกรณีสงเครื่องดื่มออกไปนอกราชอาณาจักร ใหแสดงชื่อ และสถานประกอบการของผูจัด
จําหนายในตางประเทศแทนรายละเอียดตามขอ ๕.๑ และ ๕.๒ ก็ได
ขอ ๖ ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ดังนี้
๖.๑ กรณีผ ลิตในราชอาณาจักร ใหยื่น คําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่แหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
๖.๒ กรณีนําเขา ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่
ที่ดานศุลกากรตั้งอยู เวนแตการนําเขาผานดานศุลกากรที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และมีสํานักงาน
ตั้งอยู ใ นเขตกรุง เทพมหานคร ใหยื่น คําขอยกเวน ภาษี ณ สํา นักงานสรรพสามิตพื้น ที่แ หง ทองที่
ที่สํานักงานตั้งอยู
ขอ ๗ การยื่นคําขอยกเวนภาษีตามขอ ๖ ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่จะขอยกเวน
ภาษีตามขอ ๕ ใหชัดเจน และยื่นตามกําหนดเวลา ดังนี้
๗.๑ ในกรณีผลิตในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอยกเวนภาษีกอนการผลิตในครั้งแรก
๗.๒ ในกรณีนําเขา ใหยื่นคําขอยกเวนภาษีกอนการนําเขาในครั้งแรก
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริม าตรสุทธิ หรือขนาดภาชนะบรรจุ ซึ่งแตกตางจากที่ไดรับ
ยกเวนภาษีไวเดิม ผูขอยกเวน ภาษีจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิและขนาดภาชนะบรรจุ
ใหผูมีอํานาจอนุมัติยกเวนภาษีทราบกอนการผลิตทุกครั้ง จึงจะไดรับสิทธิยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่ม
ที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรสุทธิหรือขนาดภาชนะบรรจุนั้น แตผูขอยกเวนภาษีไมตองแจงรายละเอียดตาม
ขอ ๕ หากอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักดังกลาวมิไดเปลี่ยนแปลง
หมวด ๒
การพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๘ ใหอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักตามประกาศนี้
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การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับ ดังนี้
๘.๑ กรณีผลิตในราชอาณาจักร ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดยื่น
คําขอยกเวนภาษี เปนตนไป
๘.๒ กรณีนําเขา ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวัน ที่อนุมัติใ หยกเวน ภาษีเปน ตน ไป ทั้งนี้
เพื่อผูนําเขาจะไดนําไปยื่นตอกรมศุลกากรในการนําเขาเครื่องดื่มดังกลาวตอไป
หมวด ๓
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ขอ ๙ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับยกเวนภาษีแลว
ณ โรงอุตสาหกรรม ใหสรรพสามิตพื้นที่แตละพื้นที่มีหนาที่เก็บตัวอยางเครื่องดื่มที่ไดรับการยกเวน
ภาษีสรรพสามิตแลวจากโรงอุตสาหกรรมทุก ๖ เดือน โดยการสุมเก็บตัวอยางเครื่องดื่มที่มี วัน เดือน ป
ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอยางละ ๒ ชุด ชุดละ ๒ ลิตร สงใหกรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห ๑ ชุด
และเก็บไวที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ไวเปนหลักฐานอีก ๑ ชุด พรอมจัดทําบันทึกการเก็บตัวอยาง
ไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับยกเวนภาษีแลว
ที่วางจําหนายในทองตลาด ใหสรรพสามิตพื้นที่แตละพื้นที่มีหนาที่เก็บตัวอยางเครื่องดื่ม ที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีสรรพสามิตแลวจากทองตลาด ทุก ๖ เดือน โดยการสุมซื้อตัวอยางเครื่องดื่มที่มี วัน เดือน ป
ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอยางละ ๒ ชุด ชุดละ ๒ ลิตร สงใหกรมสรรพสามิตตรวจสอบ ๑ ชุด และ
เก็บไวที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ไวเปนหลักฐานอีก ๑ ชุด พรอมจัดทําบันทึกการเก็บตัวอยางไว
เปนหลักฐานดวย
หมวด ๔
มาตรการบังคับ
ขอ ๑๑ หากกรมสรรพสามิตตรวจพบวาเครื่องดื่ม ที่ไดรับการยกเวน ภาษีมีอัตราสวนผสม
ไมเปนไปตามอัตราสวนผสมตามบัญชีทายประกาศนี้ หรือมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๓ หรือผูมีหนาที่
เสียภาษีไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ และขอ ๕ ใหถือวาเครื่องดื่มในสวนที่มี
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อัตราสวนผสมไมเปนไปตามบัญชีทายประกาศ หรือเครื่องดื่มในสวนที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กลาวขางตน ไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีและใหเสียภาษี เบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มแลวแตกรณี ตั้งแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมไดรับสิทธิยกเวนภาษี กรมสรรพสามิตจะดําเนินการ
ประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามกฎหมายตอไป
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓ ผูไดรับสิทธิยกเวนภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๗) ลงวัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔๑) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวน ภาษีเครื่องดื่ม น้ําผลไมและ
น้ําพืชผัก ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ หากประสงคจะ
ไดรับสิทธิยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพืชผักของประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๑๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชัย อภิวัฒนพร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

บัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ลําดับ
ที่

ประเภท
เครื่องดื่ม

1

น้ําสม

2

น้ําสับปะรด

3

น้ําองุน

4

น้ําลิ้นจี่

5

น้ําลําไย

6

น้ํามะมวง

7

น้ํากลวย

8

น้ําออย

9

น้ํามะพราว

10

น้ํามะเขือเทศ

11

น้ําฝรั่ง

12

น้ําตาลสด

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําสมที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอย
กวา 10 องศาบริกซ *
น้ําสับปะรดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 10.5 องศาบริกซ *
น้ําองุนที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอย
กวา 10 องศาบริกซ *
น้ําลิ้นจี่ที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอย
กวา 10.5 องศาบริกซ *
น้ําลําไยที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอย
กวา 10 องศาบริกซ *
น้ํามะมวงที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 15 องศาบริกซ *
น้ํากลวยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําออยที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอย
กวา 10 องศาบริกซ *
น้ํามะพราวที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ํามะเขือเทศที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 4.5 องศาบริกซ *
น้ําฝรั่งสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 4 องศาบริกซ *
น้ําตาลสดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 10 องศาบริกซ *

* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-2ลําดับ
ที่

ประเภท
เครื่องดื่ม

13

น้ําแตงโม

14

น้ําละมุด

15

น้ํามะละกอ

16

น้ําชมพู

17

น้ําชํามะเลียง

18

น้ําแตงไทย

19

น้ํามะเฟอง

20
21

น้ํามะมวงหิมพานต
น้ําตะลิงปลิง

22

น้ําขนุน

23

น้ําแคนตาลูป

24

น้ําเงาะ

25

น้ํามังคุด

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําแตงโมที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 7 องศาบริกซ *
น้ําละมุดสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 8 องศาบริกซ *
น้ํามะละกอสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ําชมพูสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 3 องศาบริกซ *
น้ําชํามะเลียงสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 4 องศาบริกซ *
น้ําแตงไทยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ํามะเฟองสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
10
10
10
10
10
10
10

น้ํามะมวงหิมพานตสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *

10

น้ําตะลิงปลิงสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 1.5 องศาบริกซ *
น้ําขนุนสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ําแคนตาลูปสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ําเงาะสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ํามังคุดสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *

10

* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

10
10
10
10

-3ลําดับ
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ประเภท
เครื่องดื่ม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําพุทรา

น้ําพุทราสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ําทุเรียน
น้ําทุเรียนสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําลางสาด
น้ําลางสาดสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําทับทิม
น้ําทับทิมสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําลูกตาล
น้ําลูกตาลสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 3 องศาบริกซ *
น้ํามะนาว
น้ํามะนาวที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ําสตรอเบอรรี่ น้ําสตรอเบอรรี่สกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ําระกํา
น้ําระกําสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ําเสาวรส
น้ําเสาวรสที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ําลูกหวา
น้ําลูกหวาสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ํามะดัน
น้ํามะดันสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ํามะยง
น้ํามะยงสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 4 องศาบริกซ *
น้ําลูกหนาม น้ําลูกหนามแดงสกัดที่มีปริมาณสารที่
แดง
ละลายไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

-4ลําดับ
ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ประเภท
เครื่องดื่ม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําบวย

บวยดองเค็มที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 15 องศาบริกซ *
น้ํามะตูม
น้ํามะตูมสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ํามะยม
น้ํามะยมสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 3 องศาบริกซ *
น้ํามะกอก
น้ํามะกอกสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําแหว
น้ําแหวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ํามะขาม
น้ํามะขามสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําพุงทะลาย ผลพุงทะลายแหง 0.2 กรัม เมื่อละลายน้ํา
แลวมีน้ําหนักเปยกไมนอยกวา 10 กรัม
น้ําเมล็ดแมงลัก เมล็ดแมงลักแหง 0.5 กรัม เมื่อแชน้ํา
แลวมีน้ําหนักเปยกไมนอยกวา 10 กรัม
น้ํากระเจี๊ยบ น้ํากระเจี๊ยบสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ําเกกฮวย
ดอกเกกฮวยแหงที่มีสารที่สกัดไดดวยน้ํา
รอนไมนอยกวารอยละ 40 ของน้ําหนัก
น้ําดอกคําฝอย ดอกคําฝอยแหงที่มีสารที่สกัดไดดวยน้ํา
รอนไมนอยกวารอยละ 40 ของน้ําหนัก
น้ํากุหลาบ
น้ํากุหลาบสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2.5 องศาบริกซ *
น้ําดอกอัญชัน น้ําดอกอัญชันสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 4 องศาบริกซ *
* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
3
5
5
10
10
5
0.2
0.5
5
1
0.3
2
2

-5ลําดับ
ที่

ประเภท
เครื่องดื่ม

52

น้ําเห็ดหอม

53

น้ําสมุนไพร

54

น้ําชา

55

น้ํากาแฟ

56

น้ําโกโก

57

น้ําเฉากวย

58
59

น้ําวานหางจระเข
น้ําขิง

60

น้ํากระเทียม

61

น้ํารากบัว

62

น้ําใบเตย

63

น้ําใบบัวบก

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

เห็ดหอมแหงที่มีสารที่สกัดไดดวยน้ํารอน
ไมนอยกวารอยละ 35 ของน้ําหนัก
สมุนไพรที่มีสารที่สกัดไดดวยน้ํารอนไม
นอยกวารอยละ 15 ของน้ําหนัก
ชาแหงที่มีแคฟเฟอีน (Caffeine) ไมนอย
กวารอยละ 1.5 ของน้ําหนัก
กาแฟคั่วที่มีแคฟเฟอีน (Caffeine) ไม
นอยกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก
โกโกผงที่มีทีโอโบรมีน (Theobromine)
ไมนอยกวารอยละ 2 ของน้ําหนัก
หญาเฉากวยแหงที่มีสารที่สกัดไดดวยน้ํา
รอนไมนอยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก
น้ําวานหางจระเขที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 0.8 องศาบริกซ *
น้ําขิงสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 1 องศาบริกซ *
น้ํากระเทียมที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 6 องศาบริกซ * เมื่อแชใน
น้ําสมสายชู 5 เปอรเซ็นต
น้ํารากบัวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2.5 องศาบริกซ *
น้ําใบเตยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําใบบัวบกสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 1.5 องศาบริกซ *

* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
1
1
0.5
3
1
0.2
10
10
0.5

5
10
10

-6ลําดับ
ที่
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ประเภท
เครื่องดื่ม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําหนอไมฝรั่ง น้ําหนอไมฝรั่งสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําฟกเขียว
น้ําฟกเขียวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําฟกทอง
น้ําฟกทองสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 4 องศาบริกซ *
น้ําบวบ
น้ําบวบสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําแครอท
น้ําแครอทสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําแตงกวา
น้ําแตงกวาสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักกาดขาว น้ําผักกาดขาวสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 1.5 องศาบริกซ *
น้ําผักกาดหอม น้ําผักกาดหอมสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ํากะหล่ําปลี น้ํากะหล่ําปลีสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ํากะหล่ําดอก น้ํากะหล่ําดอกสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักกวางตุง น้ําผักกวางตุงสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักขึ้นฉาย น้ําผักขึ้นฉายสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักคะนา
น้ําผักคะนาสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-7ลําดับ
ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ประเภท
เครื่องดื่ม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําผักตําลึง

น้ําผักตําลึงสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักตังโอ
น้ําผักตังโอสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 0.5 องศาบริกซ *
น้ําผักบุงจีน
น้ําผักบุงจีนสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักปวยเลง น้ําผักปวยเลงสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําสายบัว
น้ําสายบัวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 1.4 องศาบริกซ *
น้ําถั่วแขก
น้ําถั่วแขกสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําถั่วพู
น้ําถั่วพูสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไม
นอยกวา 1 องศาบริกซ *
น้ําถั่วฝกยาว
น้ําถั่วฝกยาวสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําถั่วลันเตา
น้ําถั่วลันเตาสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 2 องศาบริกซ *
น้ําผักผสม
น้ําผักผสมที่ตองมีน้ําผักชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่กําหนดไวในบัญชีนี้
น้ําผลไมผสม น้ําผลไมผสมที่ตองมีน้ําผลไมชนิดใด
ชนิดหนึ่งที่กําหนดไวในบัญชีนี้
น้ําผักผลไมผสม น้ําผักผลไมผสมที่ตองมีน้ําผักผลไมชนิด
ใดชนิดหนึ่งที่กําหนดไวในบัญชีนี้
* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-8ลําดับ
ที่
89

ประเภท
เครื่องดื่ม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

น้ําเผือก

เผือกที่มีคารโบไฮเดรตไมนอยกวา
รอยละ 15 ของน้ําหนัก
90 น้ํามันเทศ
มันเทศที่มีคารโบไฮเดรตไมนอยกวา
รอยละ 20 ของน้ําหนัก
91 น้ํามันสําปะหลัง มันสําปะหลังที่มีคารโบไฮเดรตไมนอย
กวารอยละ 25 ของน้ําหนัก
92 น้ําถั่วเหลือง ถั่วเหลืองแหงที่มีโปรตีนไมนอยกวา
รอยละ 20 ของน้ําหนัก
93 น้ําถั่วลิสง
ถั่วลิสงแหงที่มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ
15 ของน้ําหนัก
94 น้ําถั่วแดง
ถั่วแดงแหงที่มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ
15 ของน้ําหนัก
95 น้ําถั่วเขียว
ถั่วเขียวแหงที่มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ
15 ของน้ําหนัก
96 น้ําถั่วดํา
ถั่วดําแหงที่มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ
15 ของน้ําหนัก
97 น้ําเมล็ดบัว
เมล็ดบัวแหงที่มีคารโบไฮเดรตไมนอย
กวารอยละ 50 ของน้ําหนัก
98 น้ําธัญพืช
ธัญพืชชนิดนั้นๆ ที่มีคารโบไฮเดรตไม
นอยกวารอยละ 50 ของน้ําหนัก
99 น้ําขาวโพด
ขาวโพดที่มีคารโบไฮเดรตไมนอยกวา
รอยละ 15 ของน้ําหนัก
100 น้ําสละ
น้ําสละสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
101 น้ําสมอไทย
น้ําสมอไทยสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 4 องศาบริกซ *
* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
10
5

-9ลําดับ
ที่

ประเภท
เครื่องดื่ม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชพิจารณาจาก

102 น้ําหมอน
103
104
105
106
107
108
109

น้ําลูกหมอนที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ําตะครอ
น้ําตะครอที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําคอแลน
น้ําคอแลนที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 8 องศาบริกซ *
น้ํามะขามปอม น้ํามะขามปอมสกัดที่มีปริมาณสารที่
ละลายไดไมนอยกวา 5 องศาบริกซ *
น้ํามะเมา
น้ํามะเมาที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ําลูกหยี
น้ําลูกหยีสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 10 องศาบริกซ *
น้ําลูกยอ
น้ําลูกยอสกัดที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ไมนอยกวา 6 องศาบริกซ *
น้ําเมล็ด
เมล็ดทานตะวันแหงที่มีโปรตีนไมนอยกวา
ทานตะวัน
รอยละ 12 ของน้ําหนัก

* เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร

อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
10
10
10
10
10
10
3
5

