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คูมือการปฏิบัติงาน 
         เรื่อง การใหบริการ 
ตรวจวเิคราะหสินคาเครื่องดื่ม 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-002

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  1  จาก 6 

 
 

1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของคือ ผูขอรับบริการทดสอบ  และเจาหนาที่กลุมวิเคราะหสินคา

และของกลาง  ไดทราบขั้นตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง

เปนระบบใชระยะเวลาที่เหมาะสม  

2. ขอบเขต 

 

 ตรวจวิเคราะหสินคาเครื่องด่ืม  ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.

2527 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานจัดเก็บภาษีและตรวจปราบปรามของกรม

สรรพสามิต ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
 

3. คําจํากัดความ 
 

 “เคร่ืองด่ืม” หมายความวา ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเคร่ืองด่ืมไดโดยไมตองเจือปนและ

ไมมีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม  อันบรรจุในภาชนะและ

ผนึกไว เชน นํ้าแร  นํ้าหวาน  นํ้าผลไม  นํ้าพืชผัก และนํ้าโซดา เปนตน และใหหมายความรวมถึง

เครื่องด่ืมที่ทําหรือบรรจุ หรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืมไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุ

ภาชนะและผนึกไว แตไมรวมถึง 
 (๑) นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 
 (๒) นํ้ากล่ันหรือนํ้ากรองสําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
 (๓) เคร่ืองด่ืมซ่ึงผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิไดมีกาซคารบอนไดออกไซด

อยูดวย ท้ังมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคมี 
 (๔) นํ้านมจืด นํ้านมอ่ืนๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ทั้งน้ีตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยอาหาร 
 (๕) เครื่องด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
  

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
         เรื่อง การใหบริการ 
ตรวจวเิคราะหสินคาเครื่องดื่ม 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-002

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  2  จาก 6 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา  เปนผูมีอํานาจลงนามในเอกสาร/หนังสือของ                

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 
 นักวิทยาศาสตรระดับปฏิบัติการ และชํานาญการมีหนาที่ ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องด่ืม

พรอมลงช่ือในรายงานผลการทดสอบ อีกทั้งศึกษาวิจัย และมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแก            

ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือหนวยงานตางๆ ในดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสินคาที่กรมฯ จัดเก็บ 
 เจาหนาท่ีธุรการรับผิดชอบงานดานการใหบริการผูขอรับบริการทดสอบ บันทึกขอมูล

ตัวอยางที่สงวิเคราะห  พิมพรายงานเอกสาร  นําเสนองานตอผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง 
 
 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 1. ผูขอรับบริการทดสอบย่ืนคําขอรับบริการทดสอบพรอมสงตัวอยางเคร่ืองด่ืมรวมท้ัง

เอกสารท่ีกําหนดไวตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษี

เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ใหเจาหนาที่ธุรการ 
 2. เจาหนาที่ธุรการแจงใหนักวิทยาศาสตรตรวจสภาพตัวอยางและตรวจสอบเอกสารวา     

มีความถูกตองและตรงกันกับตัวอยางเครื่องด่ืมน้ันหรือไม  ถาไมถูกตองก็ใหมีการแกไข 

 3. เจาหนาที่ธุรการรับตัวอยางและออกรหัสตัวอยาง  เม่ือตัวอยางมีสภาพปกติและ

เอกสารถูกตอง 
 4. นักวิทยาศาสตรนําตัวอยางดังกลาวไปเก็บไวในหองเก็บตัวอยาง 
 5. นักวิทยาศาสตรทําการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 
 6. นักวิทยาศาสตรเสนอรายงานแจงผลการตรวจวิเคราะหใหผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน

วิเคราะหสินคาลงนาม 
 7. สงรายงานแจงผลการตรวจวิเคราะหไปยังสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หรือ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
         เรื่อง การใหบริการ 
ตรวจวเิคราะหสินคาเครื่องดื่ม 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-002

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  3  จาก 6 

 
 

ตาราง  หลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขในการขอสงตัวอยางเคร่ืองด่ืมเพ่ือตรวจวิเคราะห 

 

รายการ หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข

1. ผูมีสิทธิย่ืน ผูประกอบอุตสาหกรรม/เจาพนักงานสรรพสามิต 

2. สถานท่ีย่ืน กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง  

3. ย่ืนตอ  กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง  

4. อัตราคาธรรมเนียม  ไมมีอัตราคาธรรมเนียม 

5. ส่ิงที่ตองย่ืน 5.1 ตัวอยางเคร่ืองด่ืม 

5.2 ใบคําขอรับบริการทดสอบ 

5.3 สูตรสวนผสมและกรรมวิธีการผลิต 

6. ผูมีอํานาจ/อนุมัติ อธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

7. การดําเนินงาน  7.1 กรณีขอยกเวนภาษีเครื่องด่ืม 
     7.1.1 เครื่องด่ืมที่ผลิตในราชอาณาจักร ใหย่ืน

คําขอกอนการผลิตในคร้ังแรก 
     7.1.2 เครื่องด่ืมที่นําเขาในราชอาณาจักร  
ใหย่ืนคําขอกอนการนําเขาในคร้ังแรก 
7.2 กรณีสุมเคร่ืองด่ืมจากโรงอุตสาหกรรม/

ทองตลาดทําการสุมทุก 6 เดือน 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  12 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
 

 
 
  
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
         เรื่อง การใหบริการ 
ตรวจวเิคราะหสินคาเครื่องดื่ม 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-002

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  4  จาก 6 

 

แผนผังขั้นตอนการข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะหสินคาเครื่องด่ืม 
ระยะเวลาดําเนินการ 12 วันทําการ 

 
 

 
เจาหนาท่ีธุรการ                     

 
 

 
นักวิทยาศาสตร 

 
 
 

 
เจาหนาที่ธุรการ 

 
 

 
นักวิทยาศาสตร 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร 

 
 
 
 

ผูรับผดิชอบ  ผูประกอบการ/เจาพนักงานสรรพสามิต

รับตัวอยาง+ใบคําขอ  ย่ืนคําขอรับบริการทดสอบ

ตัวอยางเคร่ืองด่ืม + 
หนังสือขอยกเวนภาษี

เคร่ืองด่ืม/สุมตัวอยาง

ตรวจสภาพตัวอยางและ

ตรวจสอบเอกสาร

 แกไข 

(No) 
  ใช 

(Yes) 

ออกรหัสตัวอยาง

และบันทึกขอมูลการรับตัวอยาง

นําตัวอยางไปเก็บในหอง

เก็บตัวอยาง 

ตรวจวิเคราะหตัวอยาง

เครื่องด่ืม 



คูมือการปฏิบัติงาน 
         เรื่อง การใหบริการ 
ตรวจวเิคราะหสินคาเครื่องดื่ม 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-002

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  5  จาก 6 

 

 
 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร 
 

 
 
 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
วิเคราะหสินคา 

 
 
 

 

6. เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

 6.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเคร่ืองด่ืมนํ้า

ผลไมและนํ้าพืชผัก  ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2551  

7. แบบฟอรมท่ีใช 
  7.1  สมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ (ส.06) 

 7.2  แบบฟอรมใบคําขอรับบริการทดสอบ  (FQ008) 
 7.3  แบบฟอรมการรายงานผลการทดสอบ (FQ033)  
  
 

  ออกรายงานแจงผลการตรวจ

   วเิคราะหตัวอยางเคร่ืองด่ืม

        ลงนามในรายงาน

         แจงผลการตรวจ 
  วิเคราะหตัวอยางเคร่ืองด่ืม

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

/สํานักงาน 
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

ผูรับผดิชอบ  ผูประกอบการ/เจาพนักงานสรรพสามิต



คูมือการปฏิบัติงาน 
         เรื่อง การใหบริการ 
ตรวจวเิคราะหสินคาเครื่องดื่ม 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-002

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเร่ิมใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะห 
สินคาและของกลาง 

หนาท่ี :  6  จาก 6 

 
 

8. เอกสารบันทึก 
 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. สมุดบันทึกการรับงาน

บริการทดสอบ (ส.06) 
เจาหนาท่ีธุรการ งานธุรการ

อาคารเทคนิค 

2552 

ตาม

ระเบียบ

งานสาร

บรรณ 

จัดเก็บเปนสมุด

ประจําป

งบประมาณ 

2.  หนังสือแจงผลการตรวจ

วิเคราะห 

นักวิทยาศาสตร 

 

กลุมวิเคราะห 3

อาคารเทคนิค 

2552 

ตาม

ระเบียบ

งานสาร

บรรณ 

จัดเปนแฟม

แยกประเภท 

ระบุวัน/เดือน/

ป 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 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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