
แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

“สุรา”

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเกบ็ภาษี 1



แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต



มาตรา 152 นิยาม “สุรา” 
มาตรา 153 การผลิตสุรา
มาตรา 154 การน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา 155 การขายสุรา
มาตรา 156 ประเภทใบอนุญาตขายสุรา
มาตรา 157 การเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า
มาตรา 158 การเปลี่ยนแปลงน  าสุรา

แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

พรบ 2560 (สุรา).pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

ใบอนุญาตผลิตสุรา
1.กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๗
สาระส าคัญ ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 

ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา

2.กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖
สาระส าคัญ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะผลิตสุราแต่ละชนิด

ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงอตุสาหกรรมสุราแต่ละชนิด
ก าหนดวิธีปฏิบัติในการขอและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙
สาระส าคัญ ก าหนดแบบค าขอและแบบใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงแบบค าขออนุญาตผลิตสุรา 

และแบบใบอนุญาตผลิตสุรา
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ใบอนุญาตผลิตสุรา
4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการน า
สุราออกจาก โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์ในขั นตอนการผลิต ๘๔
สาระส าคัญ ก าหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแต่ละชนิด ได้แก่ 

การใช้กรรมวิธีการผลิตสุรา การส่งตัวอย่างน  าสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์ 
การใช้ภาชนะและฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

ประกาศกรมสรรพสามิต/84.pdf


รายการ ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
เดิม

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ใหม่

ประเภทโรงอุตสาหกรรม -สุราแช่ชุมชน สุราแช่โรงใหญ่ เบียร์ โรงใหญ่ 
เบียร์โรงเล็ก

-สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นโรงใหญ่ เอทานอล
สุราสามทับส่งออก สุราสามทับในประเทศ

-สุราแช่ชุมชน สุราแช่โรงใหญ่ เบียร์ โรงใหญ่ 
เบียร์โรงเล็ก

-สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นโรงใหญ่ เอทานอล
สุราสามทับส่งออก สุราสามทับในประเทศ

แบบค าขอ
แบบใบอนุญาต

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน
ส.1/72 (หมดอายุ 31 ธค. )

ภส. 04-01
ภส. 04-02 (มีอายุ 3 ปี)

เอกสารหลักฐาน โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน/เอกสารแสดงคุณสมบัติ
ของผู้ขอ/เอกสารแสดงคุณลักษณะของโรงงาน

เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ขอ/เอกสารแสดง
คุณลักษณะของโรงงาน

ขั นตอนการอนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร/ออกใบอนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร/ค าสั่งให้ออกใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต/รับใบอนุญาต/ค าสั่งอนุญาตให้เปิด
ด าเนินการ

การเปลี่ยนแปลง การอนุญาตผลิตสุรา



สุราแช่
คุณสมบัติผู้ขออนุญาต ลักษณะโรงอุตสาหกรรม

เบียร์  บริษัทซึ่งจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย
 ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ    ห้าสิบ

เอ็ดของจ านวนหุ้นทั งหมด 
 มีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนท่ีช าระแล้วไม่น้อยกว่า

สิบล้านบาท

(ก) โรงอุตสาหกรรมประเภทผลิตเพ่ือขาย ณ สถานท่ีผลิต ต้องมีขนาดก าลัง
การผลิตไม่ต่ ากว่า 1 แสนลิตร ต่อปี และไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี

(ข) โรงอุตสาหกรรมเบียร์นอก (ก) ต้องมีขนาดก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่าสิบ
ล้านลิตรต่อปี

 ไวน์ สปาร์กลิ งไวน์ สุราแช่ผลไม้  สุราแช่อื่น
เป็นบริษัทซ่ึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นทั งหมด หรือเป็นสหกรณ์

สุราแช่ชุมชน  
ต้องมีโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราตั งอยู่ในพื นที่ที่ขออนุญาต และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี 

(๑) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์

(๒) เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(๓) เป็นองค์กรเกษตรกรท่ีขึ นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร
(๔) เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ที่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่
ประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือสุรากลั่นโดยอาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม
บทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั น

ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือ
กรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าและคนงาน
ต้องน้อยกว่า 7  คน
ต้องแยกออกจากท่ีอยู่อาศัยโดยชัดเจน
ต้องตั งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพื นที่เพียงพอ จะผลิตสุราโดย
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น
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สุรากลั่น
คุณสมบัติผู้ขออนุญาต ลักษณะโรงอุตสาหกรรม

 สุราพิเศษ ประเภทวิสกี  บร่ันดี และยิน
 บริษัทซึ่งจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไมน่้อยกว่ารอ้ยละห้าสิบเอด็ของจ านวนหุ้นทั งหมด 

ต้องมีขนาดก าลังการผลิตคิดเทียบเป็นน  าสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ยีส่ิบแปดดีกรีไม่ต่ ากว่า
30,000 ลิตรต่อวัน

สุรากลั่นอื่น ๆ นอกจาก 
บริษัทซึ่งจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

ต้องมีขนาดก าลังการผลิตคิดเทียบเป็นน  าสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ยี่สิบแปดดีกรี
ไม่ต่ ากว่า 90,000 ลิตรต่อวัน

เอทานอล 
บริษัทซึ่งจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตและมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตสุรากลั่นชนิดเอทา
นอลให้มีแรงแอลกอฮอล์ได้สูงถึงเก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรี 
 ต้องติดตั งเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการค านวณปริมาณสุรากลั่นชนิดเอทา
นอล และ
ต้องติดตั งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายจาก
โรงอุตสาหกรรมไปยังกรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรง
อุตสาหกรรมนั น และส านักงานสรรพสามิตพื นที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั งอยู่

สุราสามทับเพื่อขายในราชอาณาจักร 
 เป็นรัฐวิสาหกิจไทย

องค์การสุรา

สุรากลั่นชุมชน 
ต้องมีโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราตั งอยู่ในพื นท่ีที่ขออนุญาต และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี 

(๑) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๒) เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(๓) เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร
(๔) เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ที่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอ
ใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือสุรากลั่นโดยอาศัยสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความ
ผูกพันตามพันธกรณี ให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของ
สนธิสัญญานั น

ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณี
ใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าและคนงานต้องน้อย
กว่า 7  คน
ต้องแยกออกจากท่ีอยู่อาศยัโดยชัดเจน
ต้องตั งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีพื นท่ีเพียงพอ จะผลิตสุราโดยไม่
ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรอืทรพัย์สินของ
ผู้อื่น
 ต้องตั งอยู่ห่างจากแหล่งน  าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร และต้องมีระบบบ าบัด
น  าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด
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ยื่นค าขอผลิตสุรา
ผู้ขอ ยื่น ภส. 04-01 
ณ สนง. พื นที/่สาขา ที่โรงอุตสาหกรรม
จะตั งอยู่ พร้อมด้วย
-เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ
-เอกสารเกี่ยวกับสถานท่ีจะผลิตสุรา
-แบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องจักร

1

2 3

ค าสั่งออกใบอนุญาตสุราโรงใหญ่
ส านักมาตรฐานฯ 1 พิจารณาค าขออนุญาต 
และการจัดท า EIA เพื่อออกค าสั่งให้ออก
ใบอนุญาตผลิตสุรา และแจ้งให้สรรพสามิต
พื นที่ออกใบอนุญาตกรณีมีค าสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตให้แจ้งค าสั่งพร้อมเหตุผลและ
สิทธิอุทธรณ์

ตรวจสอบค าขอและสถานที่
เจ้าพนักงานตรวจสอบค าขอและ
เอกสาร กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้งเพ่ือแก้ไข
เพิ่มเติม กรณีถูกต้องให้ตรวจสอบ
สถานท่ี เพื่อเสนอสรรพสามิตพื นที่

ออกใบอนุญาต
สรรพสามิตพื นท่ีออกใบอนุญาต 
ภส. 04-02 และเก็บค่าธรรมเนียม 5

ตรวจสอบสุราโรงใหญ่
ส านักมาตรฐานฯ 1 ตรวจสอบการ
ก่อสร้างและพิจารณาออกค าสั่งให้เปิด
ด าเนินการ

ค าสั่งออกใบอนุญาตสุราชุมชน
กรณีสุราชุมชน สรรพสามิตพื นท่ี
พิจารณาออกค าสั่งให้ออกใบอนุญาต
ผลิตสุรา  และแจ้งให้มารับใน 30 วัน 
กรณีมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้แจ้ง
ค าสั่งพร้อมเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
กรณีสุราอื่นๆ ส่งให้ส านักมาตรฐานฯ 1

7แจ้งเปิดด าเนินการ
ผู้ได้รับอนุญาต แจ้งก่อนเปิด
ด าเนินการ 15 วัน

เปิดด าเนินกิจการ

ผู้ได้รับอนุญาต ขอใบอนุญาตขาย
ประเภทท่ี 1 จดทะเบียน
สรรพสามิต และต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการผลิตสุรา 
และระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วย
การควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราตรวจสอบสุราชุมชน

สรรพสามิตพื นท่ีตรวจสอบการก่อสร้าง
และพิจารณาออกค าสัง่ให้เปิด
ด าเนินการ

ขออนุญาตผลิตสุรา

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ
สุรากลั่นชุมชน       7,500 บาท
สุรากลั่นอื่น 60,000 บาท
สุราแช่ชุมชน         1,800 บาท
สุราแช่อื่น           60,000 บาท

4

6



แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
1.กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๗
สาระส าคัญ ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 

ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

2.กฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗
สาระส าคัญ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขออนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีต่างๆ

ก าหนดเงื่อนไขในการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ก าหนดวิธีปฏิบัติในการขอและการออกใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙
สาระส าคัญ ก าหนดแบบค าขอและแบบใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงแบบค าขออนุญาตน าเขา้สุรา 

และแบบใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

กฎกระทรวง/27.PDF
กฎกระทรวง/17.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/9.pdf


ตัวอย่างแบบ ภส.08-01
ตัวอย่างแบบ ภส.08-02
ตัวอย่างแบบ ภส.08-04

ตัวอย่าง ภส08-06.pdf
ตัวอย่าง ภส08-01 นำเข้า.pdf
ภส08-02 นำเข้า.pdf
ตัวอย่าง ภส08-04  ฉลาก.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ฉบับที่ 2) ๔๒
สาระส าคัญ ขยายเวลาการในการส่งตัวอย่างสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอยา่งสุรา จากเดิมที่ให้ส่งก่อนขออนุญาตน าเข้า 
เป็นให้ส่งหลังจากน าเข้าสุราแล้ว ภายใน 30 วัน (เฉพาะการยื่นขออนุญาตน าสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561) หนังสือซักซ้อม

5.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสรุา 
ส าหรับสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร ๗๔
สาระส าคัญ ก าหนดเงื่อนไขข้อความที่ต้องมีบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร

6.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดด่านศุลกากรส าหรับน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ๗๖
สาระส าคัญ ก าหนดด่านหรือส านักงานศุลกากรที่สามารถน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรได้

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

ประกาศกรมสรรพสามิต/42.pdf
ส่งตัวอย่าง.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/74.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/76.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
7.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดจ านวนสุรา ในยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และก าหนดด่าน
ศุลกากร ส าหรับผ่อนผันให้ผู้น าสุราหรือ ไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้น าเข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่
ต้องขอรับในอนุญาต ๗๕

สาระส าคัญ ก าหนดจ านวนสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตน าเข้ากรณีเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าและมิใช่เพื่อการค้า 
ที่ได้รับผ่อนผันให้ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต โดยต้องน าเข้าทางด่านหรือส านักงานศุลกากรที่ก าหนด

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

ประกาศกรมสรรพสามิต/75.pdf


รายการ ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
เดิม

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ใหม่

ประเภทการน าเข้า -เพ่ือการค้า (ขายในประเทศ/ขายใน DUTYFREE)
-มิใช่เพ่ือการค้า (ตัวอย่าง/วัตถุดิบ/เพื่อส่งออก)

-เพ่ือขายใน DUTY FREE
-เพ่ีอขายในประเทศ
-เพ่ืออื่นๆ (ตัวอย่าง/วัตถุดิบ/เพ่ือส่งออก)

แบบค าขอ/แบบใบอนุญาต ส.2/74
ส.1/65 (มีอายุ 6 เดือน)

ภส. 08-01
ภส. 08-02 (ต้องน าสุราเข้าภายใน 6 เดือน)

เอกสารหลักฐาน หลักฐานแสดงคุณสมบัต ิเช่น ป. 1/ ฉลากที่ได้รับ
อนุมัติ (ยกเว้นไวน์) /หลักฐานการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นไวน์) / INVOICE

หลักฐานแสดงคุณสมบัต ิเช่น ป. 1/ ฉลากที่ได้รับ
อนุมัติ /หลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียง
ผู้เดียว / หลักฐานการวิเคราะห์น  าสุรา/INVOICE 

ขั นตอนการอนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร/ออกใบอนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร/ค าสั่งออกใบอนุญาต/ออก
ใบอนุญาต/รับใบอนุญาต

การเปลี่ยนแปลง การอนุญาตน าเข้าสุรา



1 ยื่นค าขออนุมัติฉลาก
ผู้ขอยื่น ภส.08-04  ณ  ส านักมาตรฐาน 1
-ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1
-ตัวอย่างฉลาก 5 ชุด
-หนังสือแต่งตั งตัวแทนขายสุราแต่ผู้เดียว

ขออนุญาตน าเข้าสุรา

2

ยื่นค าขออนุญาตน าเข้า
ผู้น าเข้ายื่น ภส.08-01 ผ่านสนง.พื นที/่
สาขาท่ีด่านศุลกากรตรวจปล่อยตั งอยู่
-ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1
/หลักฐานแสดงคุณสมบัตผิู้น าเขา้
-invoice/proforma invoice
-หนังสือแต่งตั งตัวแทนขายสุราแต่ผู้เดียว 
(กรณีขายในประเทศท่ัวไป)
-เอกสารรับรองผลวิเคราะห์ตัวอย่างน  าสุรา 
(กรณีขายในประเทศท่ัวไป)

3

ส่งตัวอย่างสุราวิเคราะห์
-ผู้น าเข้าท าหนังสือส่งตัวอย่างสุราให้กรมฯ 
ตรวจวิเคราะห์ 
-ใช้หนังสือรับรองจากรัฐบาลต่างประเทศ
-ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รัฐบาล
ต่างประเทศรับรอง

สุราน าเข้าต้องมีคุณภาพเป็นไปตาม มอก. สุรา

4

ตรวจสอบค าขอ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบค า
ขอและเอกสาร กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม กรณีถูกต้องให้เสนอ
สรรพสามิตพื นท่ีพิจารณาออก
ใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต
สรรพสามิตพื นท่ีด่านตรวจปล่อยมีค าสั่ง
ออกใบอนุญาต ภส.08-02 และแจ้งให้
ผู้ได้รับอนุญาตมารับใน 30 วัน 
กรณีมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้แจ้ง
ค าสั่งพร้อมเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์

5 6
รับใบอนุญาต
ผู้ได้รับอนุญาต รับใบอนุญาตและลง
นามรับในแบบค าขอ ต้องน าสุราเข้า
ภายใน 6 เดือน และปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในใบอนุญาต

หนังสืออนุมัติฉลากเดิม ใช้ได้โดยไม่ต้องขอ
ใหม่ เว้นแต่ FRUIT WINE ทีมีข้อก าหนดใหม่ 
ให้ใช้ของเดิมได้อีก 180 วัน

ขยายเวลาการในการส่งตัวอย่างสุรา/
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์หลังจาก
น าเข้าสุราแล้ว ภายใน 30 วัน 
(เฉพาะการยื่นขออนุญาตน าสรุาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายในวันท่ี 14 กันยายน 
พ.ศ. 2561)

น าเข้าเพ่ือขายในประเทศ 1 6

น าเข้าเพ่ือขายใน DUTY FREE

น าเข้าเพ่ือกรณีอื่นๆ

3 6

3 6

ค่าธรรมเนียม
เพ่ือขายในประเทศ        1,200 บาท
เพ่ือขายใน DUTY FREE 1,200 บาท
เพ่ือกรณีอื่นๆ                300 บาท



แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ใบอนุญาตขายสุรา
1.กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๗
สาระส าคัญ ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 

ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

2.กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘
สาระส าคัญ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขออนุญาตขายสุรา

ก าหนดเงื่อนไขของสถานที่จะขายสรุา
ก าหนดวิธีปฏิบัติในการขอและการออกใบอนุญาตขายสุรา
ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราต้องปฏิบัติ

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙
สาระส าคัญ ก าหนดแบบค าขอและแบบใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงแบบค าขออนุญาตขายสรุา

และแบบใบอนุญาตขายสุรา

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

กฎกระทรวง/27.PDF
กฎกระทรวง/18.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/9.pdf


รายการ ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
เดิม

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ใหม่

ประเภทการขาย -ครั งหนึ่งตั งแต่ 10 ลิตร ประเภท 1 และ 2
(สุราแช่ชุมชน / สุรากลั่นชุมชน / ปริมาณการขาย) 
-ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร ประเภท 3 – 7
(ประเภทสุรา / ระยะเวลา / เขตที่ตั งร้าน)

-ครั งหนึ่งตั งแต่ 10 ลิตร ประเภท 1
(สุราแช่ชุมชน / สุรากลั่นชุมชน / อื่นๆ) 
-ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร ประเภท 2
(DUTY FREE / ร้านVAT / ร้านไม่VAT )

แบบค าขอ

แบบใบอนุญาต

ส.2/64
ส.1/66 (สิ นอายุ 31 ธค.)

ภส. 08-05
ภส. 08-06 (ส าหรับ สุรา ยาสูบ ไพ่ รายเดิม) 
ภส. 08-07/1 (มีอายุ 1 ปี)
ภส. 08-07/2 (มีอายุ 1 ปี)

เอกสารหลักฐาน หลักฐานแสดงคุณสมบัตผิู้ขาย / หลักฐานเกี่ยวกับ
สถานที่

หลักฐานแสดงคุณสมบัตผิู้ขาย / หลักฐานเกี่ยวกับ
สถานที่

ขั นตอนการอนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร/ออกใบอนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร/ค าสั่งออกใบอนุญาต/ออก
ใบอนุญาต/รับใบอนุญาต

การเปลี่ยนแปลง การอนุญาตขายสุรา



ออกใบอนุญาต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตมคี าสั่งออก
ใบอนุญาต ภส.08-07/1 หรือ ภส.08-
07/2   และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตมารบัใน 
30 วัน กรณีมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้แจง้
ค าสั่งพร้อมเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์

1
ยื่นค าขออนุญาต
ผู้ขอ ยื่น ภส.08-05 ณ  ส านักงาน
สรรพสามิตพื นท่ี/สาขา ที่สถาน
ประกอบการตั งอยู่
-หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ขาย
-หลักฐานแสดงสิทธิในสถานท่ีขาย
-หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ให้เช่า
-แผนผังแสดงบริเวณสถานท่ีขายสุราและ
สถานท่ีใกล้เคียง

ขออนุญาตขายสุรา

2

ตรวจสอบสถานที่
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบสถานท่ี (กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องตรวจสอบ)
-สถานท่ีห้ามขาย วัด โรงเรียน ปั้มน  ามันและสถานท่ีติดต่อเนื่อง
-สถานท่ีห้ามขายตามพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-สถานท่ีห้ามขายตามค าสัง่หัวหน้าคสช.ที่ 22/2558
-สถานท่ีถูกพักใช้ใบอนุญาต
-สถานท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

3

4 5

รับใบอนุญาต
ผู้ได้รับอนุญาต รับใบอนุญาตและ
ลงนามรับในแบบค าขอ และ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขาย ป.1
โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชุมชน    600 บาท
โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน 1,200 บาท
กรณีอื่นๆ                           5,000 บาท

ตรวจสอบค าขอ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบค า
ขอและเอกสาร กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขาย ป.2
ร้าน DUTY FREE 2,000 บาท
ร้านจดทะเบียน VAT 2,000 บาท
ร้านไม่จดทะเบียน VAT  300  บาท



ใบอนุญาตขายสุรา

-ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง 
จากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ๙๘

สาระส าคัญ ก าหนดวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตขายปลีกสุรา ยาสูบ และไพ่ ของผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม
และขายในสถานที่เดิม โดยกรมสรรพสามิตได้ก าหนดแบบค าขอรวม 3 สินค้า อยู่ในแบบ  

ภส. 08-06 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม โดยให้ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามสถานที่ ที่กรมสรรพสามิตก าหนด

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสินค้าสุรา

แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ประกาศกรมสรรพสามิต/98.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/98.PDF


ตัวอย่างแบบ ภส.08-05 (ค าขอใบอนุญาตขายสุรา)
ตัวอย่างแบบ ภส.08-06 (ค าขอใบอนุญาตขายสุรา -รายเดิม)

ตัวอย่างแบบ ภส.08-07/1 (ใบอนุญาตขายสุรา ป.1)
ตัวอย่างแบบ ภส.08-07/2 (ใบอนุญาตขายสุรา ป.2)

ตัวอย่าง ภส08-05  ขายสุรา.pdf
ตัวอย่าง ภส08-06.pdf
ตัวอย่าง ภส08-07-1.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม /ผู้น าเข้า/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้อื่น)
1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ค าขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต ค าขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจด
ทะเบียนสรรพสามิต ๓๓
สาระส าคัญ ก าหนดแบบค าขอต่างๆ และขั นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต
2. กฎกระทรวงการอนุญาตตั งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔
สาระส าคัญ ก าหนดวิธีการขอ วิธีการอนุญาต ลักษณะสินค้าที่เก็บ และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาต

ตั งคลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องปฏิบัติ
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษา
สินค้าและการท าบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ๘
สาระส าคัญ ก าหนดวิธีการรับและการเก็บรักษาสินค้า การจ่ายสินค้า  แบบบัญชีคุมสินค้า

และบัญชีแยกประเภทสินค้า ซึ่งเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องปฏิบัติ

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต/33.pdf
กฎกระทรวง/4.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/8.pdf


ตัวอย่างแบบ ภส.01-01 (ค าขอจดทะเบียน)
ตัวอย่างใบทะเบียนสรรพสามิต

ตัวอย่าง ภส08-06.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/33.pdf
ภส02-02 แบบทะเบียน.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

ฐานภาษีและอัตราภาษี (ราคาขายปลีกแนะน า / แรงแอลกอฮอล์และขนาดบรรจุ)

1.กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙
สาระส าคัญ ก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่เก็บจริง โดยก าหนดรายการสินค้า อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ค านวณจากฐานราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
และอัตราภาษีตามปริมาณ (ค านวณจากแรงแอลกอฮอล์และขนาดบรรจุ)

2. กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒
สาระส าคัญ ก าหนดวิธีการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าจากโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 

วิธีการตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า เงื่อนไขที่ราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด และวิธีประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน าในกรณีต่างๆ

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 97

สาระส าคัญ ก าหนดแบบ และวิธีการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
ก าหนดแบบ และวิธีการแจ้งราคาค่าบริการ               

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

กฎกระทรวง/29.PDF
กฎกระทรวง/2.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/97.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

4. ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส ารวจ              
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และ
สถานที่ขายสินค้า ๙๓

สาระส าคัญ ก าหนดวิธีการ สถานที่และความถี่ส ารวจราคาขายปลีกสินค้า วิธีการส่งข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ ราคาขายปลีกเพื่อหาราคาฐานนิยม 
รวมถึงก าหนดวิธีการพิจารณาราคาฐานนิยม

ประกาศกรมสรรพสามิต/93.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การย่ืนแบบรายการภาษีและช าระภาษี (แบบรายการภาษ/ี สถานที่ยื่น/เงินกองทุนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง)
1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิตและสถานที่ย่ืนแบบรายการภาษี
และช าระภาษีสรรพสามิต ๓๔
สาระส าคัญ ก าหนดแบบและสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

ผู้น าเข้าและผูอ้ื่น
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดสถานที่ย่ืนแบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิต ๙๔

สาระส าคัญ ก าหนดแบบและสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต กรณียื่นทางธนาคาร และทางอินเตอร์เน็ต

3.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดจาก เดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ๖
สาระส าคัญ ก าหนดให้สุราแช่ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราที่มีการติดตั งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์

สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด เป็นสินค้า
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมหีลักประกัน

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต/34.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/94.pdf
ประกาศกระทรวงการคลัง/6.pdf


ตัวอย่างการค านวณภาษี

ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = 50x22%    = ขวดละ 11 บาท
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 

เบียร์ 5 ดีกรี 0.620 ลิตร จึงมีภาษี 5 x 0.620 x 430/100 = 13.33 บาท
รวมภาษีสรรพสามิตที่จะต้องช าระต่อขวด คือ 11+13.33 =   24.33 บาท

ภาษีสรรพสามิตเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 10% (24.33x 10%) ขวดละ 2.43  บาท
เงินบ ารุงกองทุน  สสส. 2%   (24.33x 2%) ขวดละ 0.48 บาท
เงินบ ารุงองค์การ สสท. 1.5% (24.33x 1.5%) ขวดละ 0.36 บาท
เงินบ ารุงกองทุน  กกท. 2%   (24.33x 2%) ขวดละ 0.48 บาท
เงินบ ารุงกองทุน ผู้สูงอายุ 2%   (24.33x 2%) ขวดละ 0.48 บาท

เบียร์ 5 ดีกรี ขนาดบรรจุ 0.620 ลิตร 
มีราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ขวดละ 50 บาท 
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 22
อัตราภาษีตามปริมาณ 430 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

5%

0.620 
ลิตร





อัตราภาษี การค านวณภาษี

เอกสาร link/อัตราภาษีสุรา.pdf
เอกสาร link/การคำนวณภาษี.xlsx


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

แสตมป์สรรพสามิต (สุราชุมชน /สุราน าเข้า /สุรากลั่น/สุราแช่ยกเว้นที่ใช้ระบบมาตรวัด)
1. กฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖
สาระส าคัญ ก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินคา้ ซึ่งรวมถึงสุรา

2. กฎกระทรวงก าหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕
สาระส าคัญ ก าหนดวิธีการใช้แสตมป์สรรพสามิตเพื่อให้ปรากฏว่าสินค้าได้เสียภาษีแล้ว

การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าสินค้าได้เสียภาษีแล้ว

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ๘๓
และประกาศกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) ๙๐
สาระส าคัญ ก าหนดรายละเอียด การใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

กฎกระทรวง/6.PDF
กฎกระทรวง/5.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/83.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/90.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี (เบียร์โรงใหญ่/สุราแช่ที่ประสงค์จะใช้)
1.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓
สาระส าคัญ ก าหนดเงื่อนไขการใช้ คุณสมบัติ และจุดติดตั งของเครื่องมือ 

หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม วิธีการใช้เครื่องมือ 
การสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมอื 
ที่เกี่ยวกับระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต/23.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนของผู้ผลิตและผู้น าเข้า
1.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. ๒๕๖0 24
สาระส าคัญ ก าหนดเงื่อนไขของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตสุรา

การใช้วัตถุดิบ การควบคุมแสตมป์สรรพสามิต
การท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน
การน าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม               

2.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 25
สาระส าคัญ ก าหนดเงื่อนไขของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตสุรา

การใช้วัตถุดิบ การควบคุมแสตมป์สรรพสามิต
การท าบัญชีประจ าวันและงบเดือน
การน าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม
การติดตั งอุปกรณ์ส าหรับเอทานอล

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต/24.pdf
ระเบียบกรมสรรพสามิต/25.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การจัดท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนของผู้ผลิตและผู้น าเข้า
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบบัญชีประจ าวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบ
งบเดือน  และสถานที่ส าหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า 35
สาระส าคัญ
ก าหนดแบบบัญชีประจ าวัน และงบเดือน การท าบัญชีและการส่งงบเดือนของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ก าหนดแบบบัญชีรับจ่ายสินค้าและการส่งบัญชีรับจ่ายสินค้าของผู้น าเข้า
ก าหนดแบบบัญชีประจ าวัน และงบเดือน การท าบัญชีและการส่งงบเดือนแดสงรายรับ

ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต/35.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

การยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขต
ปลอดอากร (มาตรา 103)
1.กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไป
ในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้น
ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘

2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษี 
ส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ๖๗

กฎกระทรวง/8.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/67.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การใช้ภาษีสรรพสามิตสุราที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ไปลดหย่อนภาษี
สรรพสามิตสินค้า (มาตรา 105)

1. กฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙

2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อน
และการคืนภาษี ส าหรับสินค้าที่ผลิตขึ นจากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

กฎกระทรวง/9.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/23.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การยกเว้นภาษีสรรพสามิตสุราที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า (มาตรา 106)
1.กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐

2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๐

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีส าหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่น าไปใช้เป็น
วัตถุดิบ  หรือส่วนประกอบในการผลิตน  ามันเชื อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื อเพลิง ๘๖

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

กฎกระทรวง/10.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/40.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/86.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การยกเว้นหรือคืนภาษีสุราที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่
ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานา
ประเทศหรอืทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน (มาตรา 107 (3))

1.กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธไิดร้ับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘

2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษี ส าหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเขา้มีสิทธไิด้รับ

คืนหรือยกเว้นภาษี ๖๗

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

กฎกระทรวง/8.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/67.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การคืนภาษีสุราที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ (มาตรา 110 )

1.กฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒

2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้
แล้ว ส าหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๔

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี 
วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ๒๕

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

กฎกระทรวง/12.PDF
ประกาศกรมสรรพสามิต/24.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/25.pdf


แนวทางการปฏิบัติงานตามอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ที่เกี่ยวกับ“สุรา”

การใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม การแพทย์และเภสัชหรือวิทยาศาสตร์ และแปลงสภาพ                
ในอัตราภาษี 0
1.กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙

2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ 
ส าหรับสุราสามทับที่น าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ๖๓

3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์
ส าหรับสุราสามทับที่น าไปใช้ในการอุตสาหกรรม ๖๖

4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ 
ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพ ๘๗

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภาษี

กฎกระทรวง/29.PDF
แพทย์ เภสัช 8-2-61.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/63.pdf
อุตสาหกรรม 8-2-61.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/66.pdf
แปลงสภาพ 8-2-61.pdf
ประกาศกรมสรรพสามิต/87.pdf
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