
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ 
สุรากล่ันชุมชนเบื้องตน 

 
 

วันที่  12 มกราคม 2553 

เสนอโดย สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

ทบทวนโดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

WI-ED-CF-01-003-002 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ

สุรากล่ันชุมชนเบื้องตน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-002 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  1  จาก 11 
 

 
 

1. วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนคูมือสําหรับสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขาตรวจสอบตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชนที่ผูไดรับอนุญาตใหทําสุรากล่ันชุมชนย่ืน

ขอใชฉลากในเบ้ืองตนกอนนําใหกรมสรรพสามิตพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

2. ขอบเขต 

 

  การตรวจสอบรายละเอียด ขอความ ของตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ัน

ชุมชน สําหรับผูไดรับอนุญาตใหทําสุรากล่ันชุมชนในแตละพ้ืนที่หรือพ้ืนท่ีสาขาที่มีสถานที่ทําสุรา

น้ันต้ังอยู 

 

3. คําจํากัดความ 

 สุรา  หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีแรงแอลกอฮอลซ่ึง

สามารถด่ืมกินไดเชนเดียวกับนํ้าสุราหรือซ่ึงด่ืมกินไมได แตเมื่อไดผสมกับนํ้าหรือของเหลว

อยางอ่ืนแลว สามารถด่ืมกินไดเชนเดียวกับนํ้าสุรา 

 สุรากล่ัน หมายความวา สุราที่ไดกล่ันแลว และใหหมายความรวมถึง สุรากลั่นที่ได 

ผสมกับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย 

 สุราขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องยอมหรือส่ิงผสมปรุง  แตมีแรงแอลกอฮอล

ตํ่ากวาแปดสิบดีกรี 
สุรากล่ันชุมชน หมายความวา สุรากลั่นชนิดสุราขาว และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

ในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 4) 
   ฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา หมายถึง ฉลากและเครื่องหมายตาง  ๆท่ีใชกับภาชนะบรรจุสุรา 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขา ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนเบ้ืองตน

กอนสงเร่ืองใหกรมสรรพสามิตพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 5.1 ผูไดรับอนุญาตใหทําสุรากล่ันชุมชนแตละพื้นที่หรือพื้นที่สาขา ย่ืนคํารองขอใช

ฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชน พรอมดวยเอกสาร ดังน้ี 

 5.1.1 หนังสือย่ืนคํารองขอใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน 

 5.1.2 ตัวอยางฉลากและเครื่องหมายตางๆท่ีใชปดภาชนะบรรจุสุรา ตัวอยางละ 

5 แผน 
 5.1.3 หนังสือยินยอมใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา (ถามี) กรณีผูไดรับ 

อนุญาตใหทําสุรากล่ันชุมชนประสงคจะใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรารวมกับผูไดรับอนุญาตรายอ่ืน

ท่ีไดรับความเห็นชอบแลว โดยย่ืนหนังสือยินยอมใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรารวมกัน พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และลงช่ือรับรองสําเนาท้ังผูยินยอมและผูไดรับ

ความยินยอม 

5.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสํานักงานสรรพสามิต 

พ้ืนที่สาขา ตรวจสอบฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชนเบ้ืองตน ใหครบถวนถูกตองตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารงานสุรา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2546  

 5.2.1 ตรวจสอบความครบถวนของขอความบนฉลากที่ใชปดภาชนะบรรจุ

สุรา อยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปน้ี 
 1) ช่ือประเภทผลิตภัณฑวา “สุรากล่ันชุมชน” 

 2) ชนิดสุราวาเปน “สุราขาว” 
 3) ช่ือสุรา 

 4) สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทําสุราน้ัน 
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 5) แรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร 
 6) ปริมาตรสุทธิ 

 7) วันเดือนปที่ทําหรือผลิต หรือรหัสรุนท่ีบรรจุ 
 8) คําเตือนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

 9) ช่ือผูไดรับอนุญาต และช่ือสถานที่ทําสุรา (ถามี) 
   10) ที่ต้ังของสถานท่ีทําสุรา 
   11) เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน (ถามี) 

 5.2.2 ตรวจสอบความความถูกตองของขอความบนฉลากปดภาชนะบรรจุ

สุรา ดังน้ี 
 1) ตรวจสอบขอความบนฉลากปดภาชนะบรรจุสุราอยางนอย     

11 ขอ ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

   1.1) ช่ือประเภทผลิตภัณฑวา “สุรากล่ันชุมชน” 
 มีคําวา “สุรากล่ันชุมชน” ท่ีเปนภาษาไทยเทาน้ัน  มีขอความติดกัน และไมมี

ขอความอ่ืนรวมอยูดวย 

  1.2) ชนิดสุราวาเปน “สุราขาว” 

 มีคําวา “สุราขาว” เปนภาษาไทยเทาน้ัน  ไมมีขอความอ่ืนรวมอยูดวย 
  1.3)  ช่ือสุรา 

 ตองมีช่ือสุรา  และช่ือสุราตองไมซํ้ากับผูรับอนุญาตรายอ่ืน    ตองตรงกับที่ขอ
อนุญาต มีความชัดเจนและเหมาะสม ไมเปนการโฆษณาหรือบรรยายสรรพคุณ 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่ผูไดรับอนุญาตทําสุราที่มีช่ือสุราและลักษณะฉลากที่ซํ้ากัน หากมีความ

ประสงคที่จะใชฉลากรวมกันใหทําหนังสือยินยอมการใชฉลากดังกลาวได 

 2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาสามารถ

ตรวจสอบช่ือสุราของผูไดรับอนุญาตใหทําสุราวาซํ้ากับผูไดรับอนุญาตรายอ่ืนหรือไมในเบ้ืองตน

ไดที่สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต 

  1.4) สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทําสุราน้ัน 
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 ตองระบุสวนประกอบหลักที่ใชทําสุรา โดยระบุชนิดของพืชเกษตรและวัตถุดิบอ่ืนที่

ใชโดยชัดเจนเชน  วัตถุดิบ : ขาว , นํ้าตาล ฯลฯ ไมใชคําวา “ผลผลิตทางการเกษตร”  และ 

“สมุนไพร” เปนตน  สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทําสุรา ไมเปนการโฆษณาหรือบรรยาย

สรรพคุณเกินความเปนจริง ทําใหผูบริโภคเขาใจคลาดเคล่ือนในสาระสําคัญของสุรา 
 

  1.5) แรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร 
 ตองระบุถึงแรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร โดยชัดเจน 

(ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรา

กล่ันชุมชน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2548) กําหนดใหผูไดรับอนุญาตทํา

สุรากล่ันชุมชน สามารถผลิตสุรากล่ันชุมชนไดโดยมีแรงแอลกอฮอล 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี 

และ 40 ดีกรี  มีขอความตอทายเปน ....ดีกรี , ....% , ...Vol. หรือขอความอ่ืนท่ีมีความหมาย

ใหทราบถึงแรงแอลกอฮอล  แรงแอลกอฮอลตามท่ีผูไดรับอนุญาตแจงตองตรงตามที่ระบุใน

ฉลาก 

  1.6) ปริมาตรสุทธิ 
 ปริมาตรสุทธิตองผานการตรวจวัด    ตองมีขอความแสดงปริมาณของสุราที่หีบ
หอ เปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดชนิดของสินคาหีบหอ หลักเกณฑและ

วิธีการแสดงปริมาณของสินคา และอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2550 ดังน้ี 
- แสดงปริมาณสุทธิของสุราเปนหนวยของนํ้าหนัก หนวยของปริมาตร หนวย 

ของความจุ หรือหนวยของความยาว ในระบบเมตริก หรือแสดงเปนจํานวนนับ โดยใชตัว

อักษรไทย และตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิค  
- แสดงปริมาณสุทธิของสุรา มีขอความประกอบดวย “ปริมาณสุทธิ ตัวเลข 

แสดงปริมาณของสินคา หนวยที่สอดคลองกับปริมาณ” ซ่ึงคําวา “ปริมาณสุทธิ” อาจใช

ขอความอ่ืนที่มีความหมายเชนเดียวกันก็ไดแตหามใชอักษรยอ 

 

- แสดงปริมาณของสินคา ในลักษณะท่ีเห็นไดงายและอานไดชัดเจน 
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- แสดงปริมาณของสินคาเปนหนวยของน้ําหนักและหนวยของปริมาตร ใหมี 

ขนาดความสูงของตัวอักษรและตัวเลข ดังน้ี 
 

ปริมาณที่แสดง 

(กรัม หรือ มิลลิลิตร) 
ขนาดความสูงของตัวอักษรและ

ตัวเลขตองไมนอยกวา  

(มิลลิเมตร) 

ไมเกิน 50 2 

เกิน 50 แตไมเกิน 200 3 

เกิน 200 แตไมเกิน 1,000 4 

เกิน 1,000 6 

 

  1.7) วันเดือนปที่ทําหรือผลิต หรือรหัสรุนท่ีบรรจุ 
 ตองระบุวันเดือนปท่ีทําหรือผลิต หรือรหัสรุนที่บรรจุ 

  1.8) คําเตือนตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด   

  คําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 275) พ.ศ.2546 เร่ืองสุรา

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2546  
 โดยมีขอความคําเตือนเปนภาษาไทย ดังน้ี 

 “ คําเตือน  :  หามจําหนายสุราแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

:   การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง 
:  เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ไมควรด่ืม ” 

คําเตือนใชตัวอักษรเสนทึบขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร   อยูในกรอบที่แยกสวนจาก
ขอความอ่ืน สีของกรอบและขอความตัดกับสีพ้ืนของฉลาก จนอานไดชัดเจน 
 
 

  1.9) ช่ือผูไดรับอนุญาต และช่ือสถานท่ีทําสุรา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ

สุรากล่ันชุมชนเบื้องตน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-002 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  6  จาก 11 
 

 

 มีช่ือผูไดรับอนุญาตและช่ือสถานท่ีทําสุราโดยชัดเจน   ถูกตองตรงตามที่ขอ

อนุญาต 

  1.10) ที่ต้ังของสถานท่ีทําสุรา 
 ระบุท่ีต้ังของสถานที่ทําสุราโดยชัดเจน  ที่ต้ังสถานที่ทําสุรา ถูกตองตรงตามที่ขอ

อนุญาต 
 

หมายเหตุ ขอ 1.9) และขอ 1.10)  

กรณีผูไดรับอนุญาตใหทําสุรามีสถานที่ทําสุรามากกวาหน่ึงแหง  ใหระบุช่ือผูไดรับ

อนุญาตใหทําสุราและผูรับมอบอํานาจใหทําสุราแตละสถานที่ไวบนฉลากดวย 

ตัวอยางเชน  
ช่ือผูไดรับอนุญาตทําสุรา  “กลุมเกษตรกรชมรมคนกันเอง”  
ช่ือผูรับมอบอํานาจใหทําสุรา รายที่ 1 คือ นายคณฑา จิตใส 
มีท่ีต้ังสถานที่ทําสุรา รายท่ี 1 คือ 12/2 ม. 2 ต.พลับพลา อ.พลับพลา จ.ราชบุรี 

   และ           ช่ือผูรับมอบอํานาจใหทําสุรา รายท่ี 2 คือ นางแกวฟา สวยงาม   

มีท่ีต้ังสถานที่ทําสุรา รายที่ 2 คือ 12/2 ม. 4 ต.พลับพลา อ.พลับพลา จ.ราชบุรี 

ดังน้ัน        ขอความท่ีปรากฏบนฉลากตองประกอบดวยช่ือผูไดรับอนุญาตใหทําสุรา 

และช่ือสถานที่ทําสุรา 
 
รายที่ 1 ระบุขอความบนฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา ดังน้ี 

ผลิตโดย  “กลุมเกษตรกรชมรมคนกันเอง” โดยนายคณฑา จิตใส  
                12/2 ม. 2 ต.พลับพลา อ.พลับพลา จ.ราชบุรี 

รายที่ 2 ระบุขอความบนฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา ดังน้ี 

ผลิตโดย  “กลุมเกษตรกรชมรมคนกันเอง” โดยนางแกวฟา สวยงาม 
                12/2 ม. 4 ต.พลับพลา อ.พลับพลา จ.ราชบุรี 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ

สุรากล่ันชุมชนเบื้องตน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-002 
การแกไขคร้ังที่ : 
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สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  7  จาก 11 
 

 

  1.11) เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน (ถามี) 
 เครื่องหมายการคาตองไมซํ้ากับผูไดรับอนุญาตรายอ่ืน และตองแสดงหลักฐาน

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาและสงสําเนา 1 ชุด 
 2) ตรวจสอบขอความอ่ืนบนฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา  

ฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา ตองไมมีขอความบนฉลากปดภาชนะบรรจุสุราบรรยาย

สรรพคุณของสุราเกินความเปนจริงทําใหผูบริโภคเขาใจคลาดเคล่ือน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ

สุขภาพพลานามัยของประชาชนผูบริโภคสุราหรือการประกอบกิจการของโรงงานสุราอ่ืนๆได  

เชน  
  ไมมีคําวา “วิสก้ี  วอดกา ลิเคียว รัม ยิน” หรือขอความอ่ืนที่ระบุชนิดของสุราที่

ไมใชชนิดสุราขาว 
  ไมมีขอความวา  “ ภายใตการควบคุมของกรมสรรพสามิต ”  

    “ ผานการตรวจวิเคราะหคุณภาพแลว ” 
    “ รับรองคุณภาพจากหนวยงานของรัฐ ” 

    “ สนับสนุนโดย ” 

“ สมุนไพร ” 
    “ High Quality , Premium Quality , Special Blend ” 

หรือขอความอ่ืนท่ีมีความหมายบรรยายสรรพคุณ หรือมีการโฆษณาเกินจริง ฯลฯ 

  ไมมีการใชเครื่องหมายอ่ืนๆ หรือขอความ ท่ีบอกถึงการรับรองจากหนวยงานของ

รัฐ โดยไมมีหลักฐานการใชเครื่องหมาย (ถามี : ตองแนบหลักฐานการใช

เครื่องหมายหรือขอความเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

 5.3 เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา ตรวจสอบตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนเบ้ืองตนครบถวน

ถูกตองแลว รวบรวมตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนสงกรมสรรพสามิตพิจารณาให

ความเห็นชอบ โดยสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทําหนังสือถึง

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอม

เอกสาร ดังน้ี 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ
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 5.3.1 ตารางรายละเอียดตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชน (ตัวอยาง

แบบฟอรม 1) 

 5.3.2 หนังสือย่ืนคํารองขอใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนของผูไดรับ

อนุญาตใหทําสุรา 

5.3.3 ตัวอยางฉลากและเคร่ืองหมายตางๆที่ใชปดภาชนะบรรจุสุรา ตัวอยาง

ละ 5 แผน (ตัวอยางแบบฟอรม 2) 

 5.3.4 สําเนาหนังสือสัญญาวาดวยการอนุญาตใหทําและขายสุรากล่ันชุมชน  
หรือสําเนาหนังสือสัญญาวาดวยการอนุญาตใหทําและขายสุรากล่ันชุมชน กรณีการโอนสิทธิและ

หนาที่ 
 5.3.5 หนังสือยินยอมใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา (ถามี) พรอมแนบ 

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาหนังสือรับรองผูมีอํานาจลงนามของผูไดรับ

อนุญาตใหทําสุรา เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนนิติบุคคล และลงช่ือรับรองหนังสือ

ยินยอมท้ังผูยินยอมและผูไดรับความยินยอม ในกรณีดังตอไปน้ี 

- กรณีโอนสิทธิและหนาที่ใหผูไดรับอนุญาตใหทําสุรารายอ่ืน และ 
- กรณีผูไดรับอนุญาตใหทําสุราขอใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุราของผูไดรับ

อนุญาตใหทําสุรารายอ่ืน 
 5.4 กรมสรรพสามิต โดยสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ไดรับแจง

เปนหนังสือจากสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแลว ดําเนินการ

พิจารณาใหความเห็นชอบฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชนใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ

นับแตวันท่ีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับหนังสือพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง และสงผลการ

พิจารณาฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชนใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขาตอไป 

 5.5 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาไดรับแจงผล

การพิจารณาฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนจากกรมสรรพสามิตแลว ดําเนินการแจงผลการ

พิจารณาฉลากฯใหผูไดรับอนุญาตใหทําสุรา ดังน้ี 
 5.5.1 กรณีผลการพิจารณาฉลากฯ ไดรับความเห็นชอบ ใหสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาแจงเปนหนังสือใหผูไดรับอนุญาตทําสุราทราบ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
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 5.5.2 กรณีผลการพิจารณาฉลากฯไมไดรับความเห็นชอบ ใหสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาแจงเปนหนังสือใหผูไดรับอนุญาตใหทําสุรา

ทราบและดําเนินการแกไขฉลากฯใหถูกตองแลวสงฉลากปดภาชนะบรรจุสุราใหกรมสรรพสามิต

พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง 
 5.6 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา บันทึก

ทะเบียนผูไดรับอนุญาตใหทําสุรากล่ันชุมชน/เก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน เมื่อไดดําเนินการเสร็จ

ส้ินแลว  
 แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนเบ้ืองตน 

(ระยะเวลา 10 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ) 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ
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พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  10  จาก 11 
 

 

6. เอกสารอางอิง 

 1. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
 2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493  การกําหนดชนิดของสุรากล่ัน  

 3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) 

ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 
 4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 

5) ลงวันท่ี 12 กันยายน 2546 

 5. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให

ทําและขายสุรากล่ันชุมชน พ.ศ. 2546  ลงวันที่ 22 มกราคม 2546   

 6. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทํา

และขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) วันที่ 11 ธันวาคม 2546 

  7. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทํา

และขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3) วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 

 8. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต

ใหทําและขายสุรากล่ันชุมชน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2548 
 9. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑวิธีการโอนใบอนุญาตทําและขาย

สุรากล่ันชุมชน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
 10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 2546 เร่ือง สุรา (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 

 11. ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดชนิดของสินคาหีบหอ หลักเกณฑ

และวิธีการแสดงปริมาณของสินคา และอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2550  

 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบฉลากปดภาชนะ

สุรากล่ันชุมชนเบื้องตน 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-002 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  11  จาก 11 
 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1 ตารางรายละเอียดตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุและภาชนะบรรจุสุรากล่ัน

ชุมชน (ตัวอยางแบบฟอรม 1) 

7.2 ตัวอยางแบบปดฉลากปดภาชนะบรรจุสุรากล่ันชุมชน (ตัวอยางแบบฟอรม 2) 

 

8. เอกสารบันทึก 

 

 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. รายละเอียดตัวอยางฉลาก

ปดภาชนะบรรจุและภาชนะ

บรรจุสุรากล่ันชุมชน 
 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป  ตามลําดับท่ี     

ขออนุญาต 

2. ฉลากสุรากลั่นชุมชน เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

5 ป   ตามลําดับที่     

ขออนุญาต 

3. แฟมประวัติของผูไดรับ 
อนุญาตใหทําสุรากลั่นชุมชน 

 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

หรือสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี

สาขา 

ตลอดไป  ตามลําดับท่ี     

ขออนุญาต 



ตารางรายละเอียดตัวอยางฉลากปดภาชนะบรรจุและภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ....................................................... 

หนังสือที่ ................................................. ลงวันที่ ................................................... 
 

ลําดับที่ 
ชื่อผูไดรับอนุญาตใหทําสุราตามมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
ชื่อสุรา

ไดรับอนุญาต

ใหทําการผลิต

(วัน เดือน ป)

แรง

แอลกอฮอล 

(ดีกรี) 

ภาชนะบรรจุสุรา
ผลการ

วิเคราะห

ตัวอยางน้ําสุรา

สงตัวอยาง

หมายเหตุ 
ชนิด 

ขนาด

(ลิตร)  ขวด

ฉลาก

ทะเบียนการคา 

จด ไมจด

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงชื่อ ................................................ 
            (                                    ) 
ตําแหนง ............................................. 

ตัวอยางแบบฟอรม 1 



(ตัวอยางฉลาก) 
สุรากลั่นชุมชน  ชนิดสุราขาว 

 

ช่ือ (ตรา/ยี่หอ) ......................................................................................................... 
แรงแอลกอฮอล .........................................ดีกรี  ขนาดภาชนะบรรจุ ........................ลิตร 
ผูไดรับอนุญาตใหทําสุรา (ผูผลิต) ................................................................................ 
 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 2 

 

 

 

บริเวณปดฉลากฯ 
 

(ฉลากสวนหนา) 

 

 

บริเวณปดฉลากฯ 

(ฉลากสวนหลัง) 

(ถามี) 


