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1. วัตถุประสงค 

 

 การวิเคราะหคุณภาพสุรามีวัตถุประสงคในการวิเคราะหเพ่ือนําผลการวิเคราะหที่ได

ไปใชในการพิจารณาอนุญาตใหโรงงานสุราหรือสถานที่ทําสุราผลิตสุราออกจําหนายได  เปนการ

วิเคราะหเพ่ือประโยชนในการบริหารการจัดเก็บภาษี  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบปองกันและ

ปราบปราม  นอกจากน้ียังวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพสุราใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนดเพ่ือคุมครองผูบริโภคสุราใหไดบริโภคสุราท่ีมีวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปอนไมเกิน

ตามที่มาตรฐานกําหนด   

2. ขอบเขต 

 

 การวิเคราะหคุณภาพสุรากล่ันครอบคลุมถึงการวิเคราะหสุรากล่ันชนิดสุราขาว  สุรากลั่น

ชนิดสุราผสม  สุรากลั่นชนิดสุราปรุงพิเศษ  สุรากล่ันชนิดสุราพิเศษ  สุรากลั่นชุมชนและสุรากลั่น

ชนิดอ่ืนๆ การวิเคราะหคุณภาพสุราแชครอบคลุมถึงการวิเคราะหสุราแชชนิดเบียร  สุราแชชนิดสุรา

ผลไม  สุราแชชุมชน  และสุราแชอ่ืนๆ  การวิเคราะหคุณภาพสุรากลั่นวิเคราะหตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรากล่ัน (มอก.2088-2544) การวิเคราะหคุณภาพไวนวิเคราะหตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไวน (มอก.2089-2544) การวิเคราะหคุณภาพสุราแชชนิดเบียร

วิเคราะหตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเบียร (มอก.2090 -2544) การวิเคราะหคุณภาพ

สุรากล่ันชุมชนวิเคราะหตามมาตรฐานคุณภาพสุรากล่ันชุมชนตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 

(เปนขอกําหนดบางรายการตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรากลั่น  มอก.2088-2544) 

การวิเคราะหคุณภาพสุราแชชุมชนวิเคราะหตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าสุราแชและผลิตภัณฑตาม

นโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (เปนขอกําหนดบางรายการตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ไวน มอก. 2089-2544)     
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3. คําจํากัดความ 
 

 สุรา  หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล  ซ่ึงสามารถดื่มกิน

ไดเชนเดียวกับนํ้าสุราหรือซ่ึงด่ืมกินไมไดแตเมื่อไดผสมกับนํ้าหรือของเหลวอยางอ่ืนแลว  สามารถ

ด่ืมกินไดเชนเดียวกับนํ้าสุรา 
 สุราแช  หมายความวา สุราที่ไมไดกล่ันและใหหมายความรวมถึงสุราแชท่ีไดผสมกับ

สุรากล่ันแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน สิบหาดีกรีดวย 
 สุรากล่ัน  หมายความวา สุราที่ไดกล่ันแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสม

กับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา สิบหาดีกรีดวย 
 สุรากล่ันชนิดสุราขาว คือ สุรากลั่นท่ีปราศจากเคร่ืองยอมหรือส่ิงผสมปรุงแตง  มีแรง

แอลกอฮอลตํ่ากวา แปดสิบดีกรี 
 สุรากล่ันชนิดสุราผสม คือ สุรากล่ันที่ใชสุราขาวหรือสุราสามทับมาผสมปรุงแตง มี

แรงแอลกอฮอลตํ่ากวา แปดสิบดีกรี 
 สุรากล่ันชนิดสุราปรุงพิเศษ คือ สุรากล่ันท่ีใช สุราสามทับมาปรุงแตง  มีแรง

แอลกอฮอลตํ่ากวา แปดสิบดีกรี 
 สุรากล่ันชนิดสุราพิเศษ  คือสุรากล่ันที่ทําขึ้นโดยใชกรรมวิธีพิเศษ  มีแรงแอลกอฮอล

ตํ่ากวา แปดสิบดีกรี  แบงเปน  2  ประเภท 
 (ก) ประเภทวิสก้ี  บร่ันดี  รัม  ยิน  หรือสุราแบบตางประเทศอยางอ่ืน 
 (ข) ประเภทเกาเหลียง  เซ่ียงชุน  บุนกุยโลว  หรือสุราแบบจีนอยางอ่ืน 
 สุรากล่ันชุมชน  หมายความวา สุรากล่ันชนิดสุราขาว และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด

ในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 4) 
 สุราแชและผลิตภัณฑ  หมายความวา สุราแชชนิดสุราผลไม สุราแชพ้ืนเมืองและ

ผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน สิบหาดีกรี 
 มาตรฐานสุรากล่ัน  หมายความวา มาตรฐานท่ีใชในการควบคุมคุณภาพสุรากล่ัน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรากล่ัน  (มอก.2088-2544) 
 มาตรฐานไวน  หมายความวา มาตรฐานที่ใชในการควบคุมคุณภาพสุราแช  ชนิดสุรา

ผลไมตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไวน (มอก.2089-2544) 
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 มาตรฐานเบียร  หมายความวา มาตรฐานท่ีใชในการควบคุมคุณภาพสุราแช        

ชนิดเบียรตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเบียร (มอก.2090 -2544) 
 มาตรฐานสุรากล่ันชุมชน  หมายความวา มาตรฐานที่ใชในการควบคุมคุณภาพสุรา

กล่ันชุมชนตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  (เปนขอกําหนดบางรายการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรากล่ัน มอก.2088-2544) 
 มาตรฐานสุราแชชุมชน หมายความวา มาตรฐานที่ใชในการควบคุมคุณภาพสุราแช

และผลิตภัณฑตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าสุราแชและผลิตภัณฑตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ

ชุมชน  (เปนขอกําหนดบางรายการตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไวน มอก.2089  -

2544)  

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา  เปนผูมีอํานาจลงนามในหนังสือแจงผลการ

วิเคราะหใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตางๆ หรือสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
 นักวิทยาศาสตร มีหนาที่ในการรับตัวอยางจากเจาหนาที่ฝายบริหารงานท่ัวไป  นํามา

จัดเก็บเพ่ือรอการทดสอบ นําตัวอยางมาวิเคราะหตามมาตรฐานสุรา สงผลการวิเคราะหใหเจาหนาที่

ฝายบริหารงานทั่วไปเพ่ือจัดทํารายงานผลการวิเคราะห ตรวจทาน และสงใหแกไขในกรณีที่มี

ขอผิดพลาด  เสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะหใหผูมีอํานาจลงนามเพ่ือแจงผลการวิเคราะหให

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีตางๆ หรือสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ทราบเพ่ือ

ดําเนินการตอไปและมีหนาท่ีในการจัดเก็บตัวอยางเพ่ือรอทําลาย 
 เจาหนาที่ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุมวิเคราะหสินคาและของกลางมีหนาท่ีในการรับ

ตัวอยางสุรา  ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือและในใบคําขอรับบริการทดสอบและตัวอยางสุราให

ถูกตองตรงกัน ลงรายการในสมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ (ส.06) พรอมท้ังใหรหัสตัวอยาง

และจัดเก็บตัวอยางเพ่ือรอสงใหนักวิทยาศาสตรตอไป  มีหนาที่ในการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห

และแกไขกรณีมีขอผิดพลาดจากการพิมพ 
 

 
 



        คูมือการปฏิบัติงาน 
        เรื่อง การใหบริการ 
       ตรวจวเิคราะหสินคาสุรา 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-001

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  4  จาก 7 

 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 กลุมวิเคราะหสินคาและของกลางมีหนาที่ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงตัวอยางสุราพรอมหนังสือนําสงตัวอยางสุรา ณ สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ีที่โรงงานสุราหรือสถานท่ีทําสุราต้ังอยู สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หรือกลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต 
 2. เจาหนาท่ีฝายบริหารงานทั่วไป  กลุมวิเคราะหสินคาและของกลางรับตัวอยางสุรา

ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือและในใบคําขอรับบริการทดสอบและตัวอยางสุราใหถูกตองตรงกัน 
ลงรายการในสมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ  (ส.06) พรอมท้ังใหรหัสตัวอยางและจัดเก็บ

ตัวอยางเพ่ือรอสงใหนักวิทยาศาสตรตอไป 
 3. นักวิทยาศาสตร รับตัวอยางจากเจาหนาที่ฝายบริหารงานท่ัวไปนํามาจัดเก็บเพ่ือรอ

การทดสอบ  นําตัวอยางมาวิเคราะหตามมาตรฐานสุรา  สงผลการวิเคราะหใหเจาหนาท่ีฝาย

บริหารงานท่ัวไปและจัดเก็บตัวอยางเพ่ือรอทําลาย 
 4. เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปจัดทํารายงานผลการวิเคราะห 
 5. นักวิทยาศาสตรตรวจทานรายงานผลการวิเคราะห และสงใหเจาหนาที่ฝาย

บริหารงานท่ัวไปแกไขในกรณีที่มีขอผิดพลาด 
 6. เสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะหใหผูมีอํานาจลงนามพรอมทั้งสงรายงานผลการ

วิเคราะหใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
 

ตาราง  หลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขในการขอสงตัวอยางสุราเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
 

รายการ หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

1. ผูมีสิทธิ์สงตัวอยางสุรา  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา 

2. สถานท่ีสงตัวอยางสุรา สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงงานสุราหรือ

สถานที่ทําสุราต้ังอยู  สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือกลุมวิเคราะห

สินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต 
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รายการ หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

3. ย่ืนตอ  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงงานสุราหรือ

สถานที่ทําสุราต้ังอยู สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือกลุมวิเคราะห

สินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต 

4. อัตราคาธรรมเนียม  ไมเสียคาใชจายในการสงตัวอยางสุรา   เพ่ือ

ตรวจวิเคราะห 

5. เอกสาร แบบฟอรมและส่ิงท่ีตองนําสง 5.1 หนังสือนําสงตัวอยางสุราจากสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือสํานักมาตรฐานและ
พัฒนาการตัดเก็บภาษี 1 
5.2 กรอกใบคําขอรับบริการทดสอบ 
5.3 ตัวอยางสุราท่ีตองการวิเคราะห 

6. 6.1 ผูมีอํานาจอนุมัติ/ลงนามใน

หนังสือแจงผลการวิเคราะห 
6.2 ผูมีอํานาจลงนามรับรองรายงาน

ผลการวิเคราะห 

6.1 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคาหรือ

ผูแทน 
6.2 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษหรือ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 

7. ขั้นตอนการดําเนินการ  7.1 การรับ-สงตัวอยาง พรอมทั้งการ  ขนยาย

จัดเก็บและการใหรหัสตัวอยาง 
7.2 การวิเคราะหตัวอยางตามมาตรฐานสุรา 
7.3 การจัดทํารายงานผลการวิเคราะหตัวอยาง

สุราและแจงผลการวิเคราะห 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  12 วันทําการ 

 

 
 
  
 



        คูมือการปฏิบัติงาน 
        เรื่อง การใหบริการ 
       ตรวจวเิคราะหสินคาสุรา 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-001

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  6  จาก 7 

 

 



        คูมือการปฏิบัติงาน 
        เรื่อง การใหบริการ 
       ตรวจวเิคราะหสินคาสุรา 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-001

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  7  จาก 7 

 

6. เอกสารอางอิง 

 6.1 มาตรฐานคุณภาพสุรากล่ัน  (มอก.2088-2544) 
 6.2 มาตรฐานคุณภาพไวน  (มอก.2089-2544) 
 6.3 มาตรฐานคุณภาพเบียร (มอก.2090-2544) 
 6.4 มาตรฐานคุณภาพสุรากล่ันชุมชน (ขอกําหนดบางรายการของมอก.2088-2544) 
 6.5 มาตรฐานคุณภาพสุราแชชุมชน (ขอกําหนดบางรายการของมอก.2089-2544) 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1  สมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ (ส.06) 
 7.2 แบบฟอรมใบคําขอรับบริการทดสอบ  (FQ008) 
 7.3 แบบฟอรมการรายงานผลการทดสอบ (FQ033) 

 

8. เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. สมุดบันทึกการรับงาน

บริการทดสอบ (ส.06) 
ฝายบริหาร 
งานทั่วไป 

(กวข.) 

ฝายบริหาร 
งานทั่วไป 

(หอง 111) 
อาคารเทคนิค 

2552 

ตาม

ระเบียบ

งานสาร

บรรณ 

จัดเก็บเปน

รูปเลมแยก 
ตามปปฏิทิน

และเรียง 
ตามรหัส

ตัวอยาง 
2.  หนังสือแจงการรายงาน 
ผลการวิเคราะห 

นักวิทยาศาสตร 

(สวนวิเคราะห1) 

สวนวิเคราะห1

(หอง 310) 
อาคารเทคนิค 

2552 

ตาม

ระเบียบ

งานสาร

บรรณ 

จัดเก็บแยก

แฟมประเภท

สุราแชและสุรา

กล่ันและแยก

ตามสํานักงาน

สรรพสามิต 
ภาคท่ี 1-10 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ส.06/13/01/46 

สมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ(ส.06)                               
                                                                                                                         

เลขที่ 
คําขอ 

ใบคําขอ 
ลงวันที่ 

กลุม หนวยงาน  
ผูสง 

ตัวอยาง 
ของบริษัท 

จํานวน 
ตัวอยาง 

รหัสตัวอยาง การรับตัวอยาง หมายเหตุ 
 ชื่อผูรับ รหัสตัวอยางที่รับ 

ตั้งแตเลขที่ ถึงเลขที่    
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