
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง   กําหนดเครื่องหมายขีดฆาแสตมปสุราสําหรับแสตมปสุรา 

ที่นําไปใชปดภาชนะบรรจุสุราแชและผลิตภัณฑ  และสุรากลั่นชุมชน 
 

 

เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีเปนไปโดยถูกตอง  รัดกุมและมีประสิทธิภาพ  และเพื่ออนุวัติ
ตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  และขอ  ๕  (๑)  แหงกฎกระทรวง   
ฉบับที่  ๕๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 

อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศแจงเคร่ืองหมายการขีดฆาแสตมปสุราสําหรับแสตมปสุรา 
ที่นําไปปดภาชนะบรรจุสุราแชและผลิตภัณฑ  และสุรากลั่นชุมชนที่ไดรับอนุญาต  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  วิธีการบริหารงานสุรา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  วิธีการบริหารงานสุรา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  (ฉบับที่  ๔)  
ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงเจาพนักงานสรรพสามิตไดกําหนดขึ้น  รวมทั้งวิธีการขีดฆา
แสตมปสุราไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต  เ ร่ือง  กําหนดเคร่ืองหมายขีดฆาแสตมปสุรา
สําหรับแสตมปสุราที่นําไปใชปดภาชนะบรรจุสุราแชและผลิตภัณฑ  และสุรากลั่นชุมชน  ฉบับลงวันที่  
๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ เจาพนักงานสรรพสามิตไดกําหนดเครื่องหมายดังตอไปนี้  เปนเคร่ืองหมายขีดฆา
แสตมปสุราสําหรับแสตมปสุราที่นําไปปดภาชนะบรรจุสุราแชและผลิตภัณฑ 

 ๒.๑ ใหใชตัวเลขรหัสจํานวน  ๑๒  หลัก  เรียงจากซายไปขวา  รายละเอียดตามบัญชี
แนบทายประกาศนี้  ประทับทางชายดานซายของดวงแสตมป  โดยกําหนดให 

  ๒.๑.๑ เลขรหัสหลักที่หนึ่ง  แสดงถึงสํานักงานสรรพสามิตภาคที่สถานที่ทําสุรา
ต้ังอยู 

  ๒.๑.๒ เลขรหัสหลักที่สองและหลักที่สาม  แสดงถึงสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ที่สถานที่ทําสุราต้ังอยู 

  ๒.๑.๓ เลขรหัสหลักที่ส่ีถึงหลักที่หก  แสดงถึงชื่อสถานที่ทําสุราแชและผลิตภัณฑ 
  ๒.๑.๔ เลขรหัสหลักที่เจ็ดถึงหลักที่แปด  แสดงถึงแรงแอลกอฮอลของสุราที่ได

เสียภาษี 
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เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๒.๑.๕ เลขรหัสหลักที่เกาถึงหลักที่สิบสอง  แสดงถึงขนาดภาชนะบรรจุสุราที่
เสียภาษี 

 ๒.๒ ใหใชตัวเลขและตัวอักษรแสดง  วัน  เดือน  ป  ที่ปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุรา  
ประทับทางชายดานขวาของดวงแสตมป 

เคร่ืองหมายขีดฆาแสตมปตามวรรคแรก  ใหมีขนาดความสูงไมเกิน  ๕  มิลลิเมตร  และใหแสดง
ดวยหมึกสีแดง  โดยตองไมใหตัวเลขรหสัและตัวอักษรเกิดความทับซอนกัน 

ขอ ๓ การขีดฆาแสตมปสุราตามขอ  ๒  ใหผูไดรับอนุญาตทําสุราเปนผูขีดฆาในความควบคมุ
ของพนักงานเจาหนาที่  ตามตัวอยางเคร่ืองหมายขีดฆาแสตมปสุราแชและผลิตภัณฑทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ เจาพนักงานสรรพสามิตไดกําหนดเครื่องหมายดังตอไปนี้  เปนเคร่ืองหมายขีดฆา
แสตมปสุราสําหรับแสตมปสุราที่นําไปปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน 

 ๔.๑ ใหแสดงเหลือบสีตรงกลางแสตมปสุรากลั่นชุมชน  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ สีเหลืองสําหรับแสตมปสุราที่ใชปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนขนาด  

๐.๑๕๐  ลิตร  และใหใชไดถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  ๔.๑.๒ สีเขียวสําหรับแสตมปสุราที่ใชปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนขนาด  

๐.๓๓๐  ลิตร 
  ๔.๑.๓ สีแดงสําหรับแสตมปสุราที่ใชปดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน  ต้ังแต

ขนาด  ๐.๖๒๕  ลิตร  ข้ึนไป 
 ๔.๒ ใหแสดงแรงแอลกอฮอลไวตรงกลางแสตมปสุรากลั่นชุมชน  ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ สุรากลั่นชุมชน  แรงแอลกอฮอล  ๒๘  ดีกรี  แสดงขอความวา  “๒๘  ดีกรี” 
  ๔.๒.๒ สุรากลั่นชุมชน  แรงแอลกอฮอล  ๓๐  ดีกรี  แสดงขอความวา  “๓๐  ดีกรี” 
  ๔.๒.๓ สุรากลั่นชุมชน  แรงแอลกอฮอล  ๓๕  ดีกรี  แสดงขอความวา  “๓๕  ดีกรี” 
  ๔.๒.๔ สุรากลั่นชุมชน  แรงแอลกอฮอล  ๔๐  ดีกรี  แสดงขอความวา  “๔๐  ดีกรี” 
 ๔.๓ ใหใชตัวเลขรหัสจํานวน  ๑๒  หลัก  เรียงจากซายไปขวา  ประทับไวที่ชายดานขวา

ของดวงแสตมป  โดยกําหนดให 
  ๔.๓.๑ เลขรหัสหลักที่หนึ่งถึงหลักที่หา  ใหแสดงถึงเลขที่เลมแสตมป 
  ๔.๓.๒ เลขรหัสหลักที่หกถึงหลักที่เกา  ใหแสดงถึงป  พ.ศ.  ที่พิมพแสตมป 
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  ๔.๓.๓ เลขรหัสหลักที่สิบถึงหลักที่สิบสอง  ใหแสดงถึงเลขที่แผนแสตมป 
 ๔.๔ ใหใชตัวเลขและตัวอักษรแสดงวัน  เดือน  ป  ที่ปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุรา  

ประทับทางชายดานซายของดวงแสตมปดวยหมึกสีแดง  โดยใหผูไดรับอนุญาตทําสุราเปนผูขีดฆา 
ในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๕ การขีดฆาแสตมปสุราตามขอ  ๔  เปนไปตามตัวอยางเคร่ืองหมายขีดฆาแสตมป
สําหรับสุรากลั่นชุมชนทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
สุรพล  สุประดิษฐ 

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



 
 

บัญชีแนบทายประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง กําหนดเครื่องหมายการขีดฆาแสตมปสุราสําหรับแสตมปสุรา        

 ที่นําไปปดภาชนะบรรจุสรุาแชและผลิตภัณฑ  
 

รหัสหลักที่หนึ่งแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตภาค 

รหัสหลักที่สองและหลักที่สามแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่
ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู 

สํานักงานสรรพสามิตภาค 
และ 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่

100 สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่1 
101 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชัยนาท 
102 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนนทบุรี 
103 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีปทุมธานี 1 
104 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 1 
105 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีลพบุรี 
106 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสระบุรี 
107 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสิงหบุรี 
108 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอางทอง 
109 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีปทุมธานี 2 
110 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 2 
200  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 
201 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีจันทบุรี 
202 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 
203 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 1 
204 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีตราด 
205 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครนายก 
206 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีปราจีนบุรี 
207 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 
208 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสมุทรปราการ 1 
209 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสระแกว 
210 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 2 
211 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 2 
212 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสมุทรปราการ 2 
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รหัสหลักที่หนึ่งแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตภาค 

รหัสหลักที่สองและหลักที่สามแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่
ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู 

สํานักงานสรรพสามิตภาค 
และ 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่

300 สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่3 
301 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชัยภูมิ 
302 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมา 
303 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีบุรีรัมย 
304 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ียโสธร 
305 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีรอยเอ็ด 
306 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีศรีสะเกษ 
307 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุรินทร 
308 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุบลราชธาน ี
309 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอํานาจเจริญ 
400 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 
401 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกาฬสินธุ 
402 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีขอนแกน 
403 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครพนม 
404 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีมหาสารคาม 
405 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีมุกดาหาร 
406 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเลย 
407 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสกลนคร 
408 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหนองคาย 
409 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
410 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุดรธานี 
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รหัสหลักที่หนึ่งแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตภาค 

รหัสหลักที่สองและหลักที่สามแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่
ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู 

สํานักงานสรรพสามิตภาค 
และ 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่

500 สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่5 
501 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงราย 
502 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 
503 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนาน 
504 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพะเยา 
505 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแพร 
506 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแมฮองสอน 
507 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีลําปาง 
508 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีลําพูน 
509 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุตรดิตถ 
600 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
601 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกําแพงเพชร 
602 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีตาก 
603 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครสวรรค 
604 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพิจิตร 
605 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพิษณุโลก 
606 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเพชรบูรณ 
607 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุโขทัย 
608 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุทัยธานี 
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รหัสหลักที่หนึ่งแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตภาค 

รหัสหลักที่สองและหลักที่สามแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่
ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู 

สํานักงานสรรพสามิตภาค 
และ 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่

700 สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่7 
701 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกาญจนบุรี 
702 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครปฐม 1 
703 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีประจวบคีรีขันธ 
704 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเพชรบุรี 
705 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี 
706 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสมุทรสงคราม 
707 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 
708 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุพรรณบุร ี
709 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครปฐม 2 
800 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
801 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกระบี่ 
802 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร 
803 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช 
804 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพังงา 
805 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภูเก็ต 
806 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระนอง 
807 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุราษฎรธานี 
900 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 
901 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีตรัง 
902 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนราธิวาส 
903 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีปตตานี 
904 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีพัทลุง 
905 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ียะลา 
906 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสงขลา 
907 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสตูล 
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รหัสหลักที่หนึ่งแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตภาค 

รหัสหลักที่สองและหลักที่สามแสดงถึง 
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่
ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู 

สํานักงานสรรพสามิตภาค 
และ 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที ่

000 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
001 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
002 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 
003 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 3 
004 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 4 
005 สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 5 

 
รหัสหลักที่สี่ถึงหลักที่หก 
แสดงถึงชื่อสถานที่ทําสุรา 

ชื่อสถานที่ทําสุรา 

001 ใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีสถานท่ี 
002 ทําสุราต้ังอยูเปนผูกําหนดรหัส 
003 โดยเรียงลําดับตามวันเดือนปท่ีออกใบอนุญาต 

. ใหทําสุราตามมาตรา 5 

. แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

.  
999  

 
รหัสหลักที่เจ็ดถึงหลักที่แปด 

แสดงถึงแรงแอลกอฮอล (ดีกร)ี 
แรงแอลกอฮอล (ดีกร)ี 

01 1 
02 2 
. . 
. . 
. . 

15 15 
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รหัสหลักที่เกาถึงหลักที่สบิสอง 
แสดงถึงขนาดภาชนะบรรจ ุ

ขนาด (ลิตร) 

1000 1.000 
0750 0.750 
0625 0.625 
0375 0.375 
0330 0.330 
0300 0.300 
0275 0.275 
0150 0.150 
9999 อื่น ๆ นอกจาก 1-8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 ดีกรี 

35 ดีกรี 

ตัวอยางเครื่องหมายขีดฆาแสตมปสุราแชและผลิตภัณฑ 
 

ตัวอยาง สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครนายกรับชําระภาษีและจายแสตมปสุราสําหรับปดภาชนะ
บรรจุสุราแชพ้ืนเมือง แรงแอลกอฮอล 12 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจ ุ0.750 ลิตร ของ   
หางหุนสวนจํากัด นครสุราแช (สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครนายก ไดกําหนดรหัสของ
สถานท่ีทําสุราเปน 010)  เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 

 

 เครื่องหมายขีดฆาแสตมปสุราคือ 
 (1) ดานซายของแสตมปสุราแชและผลิตภัณฑ 
  205010120750 
 (2) ดานขวาของแสตมปสุรา 
  01 มิ.ย. 2548 
 
 
 
 

 
เลขรหัสจํานวน 12 หลัก                ว.ด.ป. ท่ีบรรจุสุรา 

 
ตัวอยางเครื่องหมายขีดฆาแสตมปสุรากลั่นชุมชน 

 
ตัวอยาง สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 รับชําระภาษีและจายแสตมปสุรา

สําหรับปดภาชนะบรรจุสรุากลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล 35 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ
สุรา 0.625 ลิตร ใหแกสถานท่ีทําสุราชื่อ หางหุนสวนจํากัด เหลากลั่นไทย เม่ือวันท่ี 1 
มิถุนายน 2548 

 

 เครื่องหมายขีดฆาแสตมปสุรากลั่นชุมชน คือ 
 (1) วัน เด่ือน ป ท่ีบรรจุสรุา อยูดานซายของแสตมปสุรากลั่นชุมชน เชน   01 ม.ิย. 2548 
 (2) เหลือบสี ท่ีแสดงตรงกลางดวงแสตมปสุรา  
 (3) แรงแอลกอฮอล ท่ีแสดงตรงกลางดวงแสตมปสุรา 
 (4) เลข 12 หลัก เชน  00001-2548-000 
 
 
 
 

 
ว.ด.ป. ท่ีบรรจุสุรา   เหลือบสีตรงกลางดวงแสตมป       ดีกรี          

หลักท่ี 1-5 แสดงถึงการจัดพิมพเปนเลมท่ี 1 
หลักท่ี 6-9 แสดงถึงการพิมพในป พ.ศ. 2548 
หลักท่ี 10-12 แสดงถึงแผนท่ี 1 ของเลม 

กระทวงการคลัง ประเทศไทย 

  00001-2548-000 
กรมสรรพสามิต 

35 ดีกรี

กระทวงการคลัง ประเทศไทย

205010120750                               01 มิ.ย. 2548 
                                                  กรมสรรพสามิต       

01  มิ.ย. 2548 


