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ชื่อหน่วยงำน: ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 
 

ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือแสดงขั้นตอนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอใช้ฉลาก 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิตที่สนใจในการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าว 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฺฏิบัติงาน 
 
ขอบเขตของงำน 
1. ครอบคลุมข้ันตอนการยื่นค าขอ การพิจารณา และการอนุมัติ 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าทีน่ าไปปฏิบัติงานการขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
3. ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 

1. น าเข้า น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรซึ่งสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. ผู้น าเข้า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
3. Wine หรือ ไวน์ สุราแช่ผลไม้ท่ีมีส่วนผสมขององุ่นหรืไวน์องุ่นอ่ืน ๆ นอกจากท่ีมีแรง

แอลกอฮอล์ไม่เกิน ๗ ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน ๐.๓๓๐ 
4. Fruite wine หรือ ไวน์ผลไม้

อ่ืน หรือ ไวน์ (ระบุชนิดผลไม้ที่
มิใช่องุ่น) 

สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ รับแบบค าขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ภส.๐๘-๐๔) 

2. เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานและ ตรวจสอบความถูกต้อง สรุปและพิจารณาเสนอความเห็น เมื่อได้รับการ
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ อนุมัติฉลากแล้ว แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมารับหนังสืออนุมัติฉลาก 
3. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ 
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  ๓๐ นาท ี ตรวจสอบค าขอ และหลักฐาน
ประกอบค าขอให้ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ส่วน
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี ๑ 
 
 
 
 

2.  ๕ นาท ี บันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อ านวยการ 

3.  
 
 
 

๕ วันท า
การ 

เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ พิจารณา
ค าขอและเสนอผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี ๑ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ผู้อ านวยการ
ส านักมาตรฐาน
และพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี ๑ 

4.  
 
 
 

๒ วันท า
การ 

เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ จัดส่ง
หนังสืออนุมัติให้ผู้ยื่นค าขอตามช่อ
ทางต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์/มารับ
ด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่ส่วน
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี ๑ 

รับค าขอ 

ตรวจสอบค าขอ 
และหลักฐาน 

 

บันทึกข้อมูล 

เสนอ ผอ. ให้พิจารณา 

จัดส่งหนังสืออนุมัติ 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 

รับค าขอ

แก้ไข/เพ่ิมเติม

ตรวจสอบค าขอ และหลักฐาน

จบข้ันตอน

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

บันทึกข้อมูล

เสนอให้ ผอ. ให้พิจารณา

ถูกต้อง/ครบถ้วน

จัดส่งหนังสืออนุมัติ
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กำรติดตำมประเมินผล 
1.  
2.  
3.  
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. มาตรา ๑๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ 
2. กฎกระทรวง การอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๐  
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราส าหรับสุราที่จะ

น าเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ก าหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า

และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
6. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับฉลากของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. ค าขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร (ภส.๐๘-๐๔) 
 

ผู้จัดท ำ:  ผู้อนุมัติ:  
ต ำแหน่ง:  ต ำแหน่ง:  
วันที่จัดท ำ  วันที่อนุมัติ  

 


