
 

คู่มือปฏิบติังาน  
(WORK MANUAL) 

กระบวนงาน 

กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สตูรการผลิต 

 เมษายน 2564 

กลุ่มวิเคราะหสิ์นค้าและของกลาง 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 
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สูตรการผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 1/15 

 

1 
 

บันทึกการปรับปรุงแก้ไข 
 

ครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ วันที่ประกาศใช้ 
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วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ ผู้ขอรับบริการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางได้ทราบขั้นตอน  
การด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นระบบใช้ระยะเวลาเหมาะสม 

2 เพ่ือสนับสนุนงานทางด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประกอบการพิจารณาอนุญาต ขอยกเว้นลดหย่อน 
ลดอัตรา คืนภาษี และพิจารณาอนุมัติสิทธิ 

 

ขอบเขตของงาน 

การให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ครอบคลุมถึงการรับหนังสือน าส่งและเอกสารการพิจารณากรรมวิธี
การผลิต/สูตรการผลิต และจัดท ารายงานผลการพิจารณา เพ่ือประกอบการจัดพิกัดสินค้า พิจารณาอนุญาต ขอยกเว้น 
ลดอัตรา คืนภาษี และพิจารณาอนุมัติสิทธิ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่องาน : กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต  
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ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

สินค้าสุรา 

1 สุรา ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถ

ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือ

ของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุราแต่ไม่รวมถึง

เครื่องดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี 

2 สุรากลั่น สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว 

แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีด้วย 

3 สุราแช่ สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว  

แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไมเ่กิน 15 ดีกรีด้วย 

4 สุราผสม สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 80 ดีกรี 

5 สุราปรุงพิเศษ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่งมีแรงต่ ากว่า 80 ดีกรี 

6 สุราพิเศษ สุรากลั่นที่ท าขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์

ต่ ากว่า 80 ดีกร ี

7 เอทานอล สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 99.5 ดีกรี ขึ้นไป ส าหรับน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

และให้ความหมายรวมถึงสุราสามทับเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย 

8 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง

รวมต่ ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและ

คนงานเครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่า 7 

คน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศ 
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ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

9 เบียร์ สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้ม สกัด มอลต์ ข้าวบาร์เลย์ 

กับฮอป หรือผลิตภัณฑ์จาก ฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอ่ืน ๆ 

เป็นส่วนผสมในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 

10 ไวน์ สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จ าพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น 
 

11 สปาร์กลิ้งไวน์ ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะท่ีปิดสนิท  
 

12 สุราแช่ผลไม ้ สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้ อ่ืนหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อ่ืนนอกจากองุ่น

และให้ความหมายรวมถึงสุราแช่ผลไม้ท่ีมีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย 
 

13 สุราแช่พื้นเมือง สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจ าพวกน้ าตาล เช่น กระแช่หรือน้ าตาลเมา

หรือจากวัตถุดิบจ าพวกข้าว เช่น อุน้ าขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมี

แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกร ี
 

14 สุราแช่อื่น สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้และมิใช่

เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง 
 

15 สุราแช่ชุมชน ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พ้ืนเมืองและสุราแช่อ่ืนที่ผลิตจาก

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้

แรงงานคนน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้อง

มีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์

และคุณสมบัติตามประกาศ 
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ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

16 น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องบินไอพ่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเชื้อเพลิงหนัก น้ ามันเตา และ
น้ ามันอ่ืน ๆ ที่คล้ายกับน้ ามันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ ามันหล่อลื่น ปิโตรเลียม 
ปิทูเมน (แอลฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติ
เหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และ
กากอ่ืน ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ ามันอ่ืนหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิง หรือใช้แทนน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น 
 

17 สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน 

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจุดเดือดสุดท้าย (Final Boiling Point) 
ไม่เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส โดยใช้เป็นตัวท าละลายหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
สารละลายเคมีภัณฑ์อินทรีย์ แต่ไม่รวมถึง เพนเทน (pentane) เฮกเซน 
(Hexane) เบนซิน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) 
พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์โซลีน (mixed-
Xylene) 
 

18 น้ ามันหล่อลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ 
กรมสรรพสามิต 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินคา้ 
และของกลาง 

เป็นผู้มีอ านาจมอบหมายงานให้แต่ละส่วนและลงนามในหนังสือแจ้งผล
พิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่
ต่าง ๆ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ขอรับบริการทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2 ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์/
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
พิเศษ 

มีหน้าที่ในการมอบหมายงาน การตรวจสอบ ควบคุมการพิจารณา และ
รายงานผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต  

3 นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดรับเรื่องจากผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์/นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การพิเศษเพ่ือมาท าการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต ท ารายงาน
ผลการพิจารณา พร้อมสรุปเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการ
ส่วนวิเคราะห์/นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษเพ่ือรับรองผลการพิจารณา
ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่ขอรับบริการ
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของ
กลาง 

มีหน้าที่ในการรับหนังสือน าส่ง ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือน าส่งกรรมวิธี
การผลิต/สูตรการผลิต จัดท ารายงานผลพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการ
ผลิต และแจ้งรายงานผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต  
ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ต่าง ๆ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ขอรับบริการ
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1   ผู้ขอรับบริการยื่นหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมวิธีการผลิตสินค้าให้สรรพสามิตภาค/พ้ืนที่  
หรือส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
และ 2 เพ่ือให้สรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ หรือส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ 2 
จัดท าหนังสือน าส่งถึงกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของ
กลาง 

 สรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ 
ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
และ 2 และผู้ขอรับ

บริการ 

2   สรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ น าหนังสือน าส่งไปลงเลขรับ
ที่ส านักงานเลขานุการกรมฯ ในกรณีที่หนังสือน าส่ง
ออกจากส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 
1 และ 2 ไม่ต้องไปลงรับที่ส านักเลขานุการกรมฯ 

1. หนังสือน าส่ง 
2. กรรมวิธีการผลิต
สินค้า/สูตรการผลิต 

สรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ 
ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
และ 2 

ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสาร 

สสภ/สสพ./สมฐ. 1/สมฐ.2 

น าหนังสือไปลงรับ 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 8/15 

 

8 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3  
 

 ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ /ส านักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ 2 น าส่งหนังสือ
พิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต แก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของ
กลาง 

1. หนังสือน าส่ง 
2. กรรมวิธีการผลิต
สินค้า/สูตรการผลิต 

สรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ 
ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
และ 2 

4  10 นาที/เรื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรับหนังสือน าส่ง และ
เสนอหนังสือน าส่งถึงผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง  

1. หนังสือน าส่ง 
2. กรรมวิธีการผลิต
สินค้า/สูตรการผลิต 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

สสภ/สสพ./สมฐ. 1/สมฐ.2 

ยื่นหนังสือน าส่ง 

 รับหนังสือน าส่ง 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 9/15 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5  3 ชั่วโมง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
มอบหมายงานตามชนิดของกรรมวิธีการผลิต/สูตร
การผลิตสินค้าให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม
วิเคราะห์สินค้าและของ

กลาง 

6  
 

2 ชั่วโมง ผู้อ านวยการส่วน/นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
มอบหมายงานให้แก่นักวิทยาศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการส่วน/
นักวิทยาศาสตร์ช านาญ

การพิเศษ 

ผู้อ านวยการส่วน/นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการ
พิเศษมอบหมายงาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้า 
และของกลางมอบหมายงาน 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 10/15 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7  
 

1-5 วัน/การผลิต นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการพิจารณากรรมวิธีการ
ผลิต/สูตรการผลิต ตามระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  

พระราชบัญญัติกรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ประกาศกรมฯ  
ที่เก่ียวข้อง 

นักวิทยาศาสตร์ 

8  1 วัน/การผลิต จัดท ารายงานผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตร
การผลิต ตามข้อมูลการพิจารณา  

 นักวิทยาศาสตร์ / 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

จัดท ารายงานผลการพิจารณา
กรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลติ 

พิจารณากรรมวิธีการผลิต/สตูรการผลิต 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 11/15 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9  

 
 

1-2 วัน/ 
การผลิต 

ผู้อ านวยการส่วน/นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
ตรวจสอบ/ควบคุมการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/
สูตรการผลิต หากถูกต้องจึงรับรองรายงานผลการ
พิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต หากไม่
ถูกต้องส่งกลับให้นักวิทยาศาสตร์พิจารณาใหม่อีกครั้ง 

 ผู้อ านวยการส่วน/
นักวิทยาศาสตร์ช านาญ

การพิเศษ 

10  

 
 

1 วัน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
พิจารณารายงานผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/
สูตรการผลิต หากเห็นชอบจึงอนุมัติลงนามใน
หนังสือแจ้งผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตร
การผลิต หากไม่เห็นชอบส่งกลับให้ผู้อ านวยการ
ส่วน/นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษตรวจสอบ 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม
วิเคราะห์สินค้าและ 

ของกลาง 

 

 ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้า
และของกลางอนุมัติลงนาม 

ผู้อ านวยการส่วน / 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ตรวจสอบและรับรองผล 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 12/15 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

11  1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปออกเลขหนังสือของ
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางในระบบ E-office 
แล้วส่งรายงานผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/
สูตรการผลิตไปส านักเลขานุการกรมฯ ส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ 2 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

12  
 

 ส านักเลขานุการกรมฯ ออกเลขหนังสือของกรม
สรรพสามิตในระบบ E-office และแจ้งรายงานผล
การพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต ไปยัง
ส านักงานสรรพสามิตภาค/พื้นท่ี ผ่านทางไปรษณีย์, 
E-Document 

 ส านักงานเลขานุการกรมฯ 

13   ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ ส านักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ 2 แจ้งรายงาน
ผลการพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต
ให้แก่ผู้ขอรับบริการทราบ 

 ส านักงานสรรพสามิตภาค/ 
พ้ืนที่ ส านักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 1 และ 2 

ส านักเลขานุการกรมฯ ออกเลขหนังสือ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ออกเลขหนังสือ 

แจ้งรายงานผลการ
พิจารณากรรมวิธีการผลิต 

/สูตรการผลติ 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการ

ผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 13/15 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
กรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต 

No Yes 

 ผู้อ านวยการสว่น/นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษตรวจสอบ
และรับรองผล 

 ผู้อ านวยการกลุ่มวเิคราะห์สินค้าและของกลางอนมุัติลงนาม 

No 

แจ้งรายงานผลการพิจารณากรรมวิธกีารผลิต/สูตรการผลิต 

Yes 

 ผู้อ านวยการสว่น/นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
พิเศษมอบหมายงาน 

 รับหนังสือน าส่ง 
 

พิจารณากรรมวธิีการผลิต/สูตรการผลิต 

ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสาร 

สสภ/สสพ./สมฐ. 1/สมฐ.2 น าหนังสือไปลงรับ 

สสภ/สสพ./สมฐ. 1/สมฐ.2 ยื่นหนังสือน าส่ง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปออกเลขหนังสือ 

ส านักเลขานุการกรมฯ ออกเลขหนังสือ 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการ

ผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 14/15 
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เอกสารอ้างอิง  

1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

สินค้าสุรา 

2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการผลิตสุราและการน าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ในขัน้ตอนการผลิต  

สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติส าหรับน้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว 

4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 
และน้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันที่คล้ายกัน 

5 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส าหรับน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และน้ ามันดีเซลที่มี  
ไบโอดีเซลผสม 

6 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่าย
ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

7 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเบนซิน พ.ศ. 2562 

8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2563 

9 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2562 

10 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันดีเซล พ.ศ. 2563 

11 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันก๊าด พ.ศ. 2559 

12 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเตา พ.ศ. 2562 

13 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันหล่อลื่น พ.ศ. 2562 



 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการ

ผลิต 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 15/15 

 

15 
 

เอกสารอ้างอิง 

14 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
พ.ศ. 2562 

15 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2562 

16 มาตรฐานสากลของน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันประเภทอ่ืน ที่ไม่มีในข้อก าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ได้แก่ 
น้ ามันเครื่องบินไอพ่น 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

1 รายงานผลการพิจารณา 
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