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1. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อแสดงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอนุญาตผลิตสุรากลั่น/แช่ชุมชน ส าหรบัใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เรื่อง การอนุญาตผลิตสุรากลั่น/แช่ชุมชน ของบุคลากร
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

 2. ขอบเขต 

  ครอบคลุมการอนุญาตผลิตสุรากลั่น/แช่ชุมชน ส าหรับผู้ประสงค์จะผลิตสุรา ที่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

3. ค าจ ากัดความ 

  สุรา ให้หมายความรวมถึง วัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี 

  สุราแช่ หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่น
แล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย 

  สุราแช่ชุมชน หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อ่ืน 
ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณี
ใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคนซึ่งมีแรง
แอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  คุณสมบัติของสุราแช่ชุมชน ต้องผลิตโดยน าวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน้ าผลไม้ หรือผลผลิต 
ทางการเกษตรใด ๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา โดยจะมีการผสมกับสุรากลั่นด้วยหรือไม่ก็ได้ ซึ่งน้ าสุราที่ผลิตได้จะต้องมี
แรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี หรือในกรณีท่ีน าสุราแช่ที่ผลิตได้ไปผสมกับสุรากลั่นแล้วจะต้องมีแรง
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี  

  สุรากลั่น หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุรา
แช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย 

  สุรากลั่นชุมชน หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักร
ที่มีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้องมี
ก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามท่ีอธิบดี 
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ประกาศก าหนด  

คุณสมบัติของสุรากลั่นชุมชน ต้องผลิตโดยน าวัตถุดิบจ าพวกข้าว หรือแป้ง หรือผลไม้หรือน้ า
ผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา เพ่ือให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ จากนั้นน าไป
ต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั้งในโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต ปรุงแต่งด้วยน้ า ซึ่งน้ าสุราที่ผลิตได้
กรณีขายในราชอาณาจักรต้องมีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี 

 ผลิต หมายความว่า ท า ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าหรือท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งให้มีข้ึนซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่มิให้หมายความรวมถึง 

(1) การประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ท าข้ึนเพ่ือขาย 

(2) การผลิตยาสูบจ านวนไม่เกินห้าร้อยกรัมหรือยาสูบประเภทยาเส้นจ านวนไม่เกินหนึ่ง
กิโลกรัมเพ่ือบริโภคเอง 

(3) การเปลี่ยนแปลงสุราโดยน าน้ าสุราอื่นใด หรือน้ า หรือของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปน
ลงในสุราเพื่อบริโภคเอง หรือในกรณีที่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเพ่ือดื่มในขณะนั้น 

(4) การดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงที่มิได้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ 

  โรงอุตสาหกรรม หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดทั้งบริเวณแห่งสถานที่นั้น 

  คุณสมบัติของโรงอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตสุรากลั่น/แช่ชุมชน มีดังนี้ 

(1) ต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตผลิตสุรา 

(2) ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือ
กรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 

(3) ต้องแยกจากท่ีอยู่อาศัยโดยชัดเจน 

(4) ต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะผลิตสุราโดยไม่
ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

(5) กรณีใช้ผลิตสุรากลั่น ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร 
และตอ้งมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด 

  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึง
ผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 
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คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะผลิตสุรากลั่น/สุราแช่ชุมชน มีดังนี้ 

(1) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

(2) เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(3) เป็นองค์กรเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

(4) เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือสุรา
กลั่นโดยอาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเป็นไป
ตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีหน้าที่ในการอนุญาตให้ผลิตสุรากลั่น/สุราแช่ชุมชน รับจดทะเบียน 
ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า วิธีการกรอกแบบรายการภาษี การ
จัดท าบัญชีประจ าวันส าหรับการผลิตสุรา การจัดท างบเดือน เสนอความเห็นพร้อมค าขออนุญาตผลิตสุรา ค าขอ
จดทะเบียนสรรพสามิตและหลักฐานประกอบให้สรรพสามิตพ้ืนที่สั่งการ และออกใบอนุญาตผลิตสุรา และใบ
ทะเบียนสรรพสามิตให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุรา เพ่ือเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อไป 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  ก. การขออนุญาตผลิตสุรา 

  1. ผู้ประสงค์จะผลิตสุรา ยื่นแบบค าขออนุญาตผลิตสุรา (ภส. 04-01)  พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานที่ก าหนดไว้ในค าขออนุญาต จ านวน 1 ชุด  

  2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบรายละเอียดในค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน ว่ามี
ความถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ 

2.1 กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในค าขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาต จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้อง และครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออนุญาตละทิ้งค าขออนุญาตและให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตทราบ 
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2.2 กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้มีค าสั่งรับค าขออนุญาตไว้พิจารณา 

2.3 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตมีค าสั่งรับค าขออนุญาตไว้พิจารณาแล้ว ให้ตรวจสอบ
สถานที่ที่จะผลิตสุรา เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้เสนอค าขอ
อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตสุรา 

กรณีท่ีสรรพสามิตพ้ืนที่มีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตผลิตสุรา ให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวเป็น
หนังสือแก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นค า
อุทธรณ์ และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ด้วย 

   การด าเนินการบันทึกข้อมูลการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ในระบบสารสนเทศหลัก กรม
สรรพสามิต ที่ http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb/  แบ่งออกเป็น  2  กรณี คือ 

              กรณทีี่ 1  การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่ มีข้ันตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1   เข้าเมนู >> ใบอนุญาต >> พรบ.ใหม่ >> ค้นหา/ปรับปรุงข้อมูล >> เพ่ิมข้อมูลผู้ประกอบการ 

(เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการที่ขออนุญาต) 

 

 

 

 

 

 
  

                                                       

                                                        

                                                         รูปที่ 1 หนา้จอหลัก 

 

 



      

       ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของผู้ประกอบการที่มาขออนุญาต 

 

 

 

 

 
            รูปที่ 2  หน้าจอค้นหาผู้ประกอบการ 
 
 

 จากนั้นให้กดปุ่ม               รายละเอียดจะมาแสดงด้านล่าง 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

                                               รูปที่ 3  หน้าจอกรอกรายละเอียดข้อมลูผู้ประกอบการ                            

      ขั้นตอนที่ 4   กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบการ ตามรูปที่ 3  ให้ครบถ้วน ถูกต้อง   จากนั้น           
ให้กดปุ่ม                                             

 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 5 จาก 14 



       

 ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแสดงรหัสผู้ประกอบการ/รหัสสถาน
ประกอบการ (ให้ผู้ใช้จดรหัสไว้เพ่ือน าไปในการคันหาข้อมูลครั้งต่อไป)  จากนั้นให้กดปุ่ม 

  

 

 

 

 

 

                       

                                              รูปที่ 4    หน้าจอระบบแจ้งบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

 
 

 

       ขั้นตอนที่ 5   เข้าเมนู >> ใบอนุญาต >> พรบ.ใหม่ >> บันทึกข้อมูล >> 2. ขอใบอนุญาตผลิตสุรา 

 

 

 

 

 

 

    

 
                                      

                                               

                                                      รูปที่ 5   หน้าจอการออกใบอนุญาตผลติสรุา   

 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 6 จาก 14 



 

   จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการออกใบอนุญาต  จากนั้นให้กดปุ่ม  

          

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

                                           

                                              รูปที่  6  หน้าจอรายละเอียดการออกใบอนุญาต 

  พิมพ์เลขประชาชน 13 หลัก ของผู้ประกอบการ    1     > กดปุ่ม                 จากนั้นกดเลือก
รายละเอียดด้านล่าง     2 

                               

 
                                                          

                                                          1 

 

 

 

                                                   2 

                                              รูปที่ 7   หน้าจอค้นหาผู้ประกอบการ 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 7 จาก 14 



    

   ขั้นตอนที่ 6   ระบุรายละเอียดการการผลิตสุรา  ตามข้อมูลของผู้ประกอบการยื่นมาตามแบบ ภส. 04-01
จากนั้นเลือกประเภทใบอนุญาต > กดปุ่มตกลง > กดปุ่ม                     

                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                               

                                                      รูปที่ 8  หน้าจอรายละเอียดการผลิตสุรา 

         ขั้นตอนที่  7  ให้กดปุ่ม                    บนหน้าจอรายละเอียดการผลิตสุรา จะปรากฎหน้าจอ
รายละเอียดของใบอนุญาตผลิตสุรา ตามรูปที่ 10  

  

 

 

 

 

  

 

 

                                                   รูปที่ 9  หน้าจอรายละเอียดการผลิตสุรา 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่  8 จาก 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปที่  10  หน้าจอรายละเอียดใบอนุญาตผลิตสุรา 

 

             จากนั้นให้กดปุ่ม               อีกครั้งเพ่ือพิมพ์ใบอนุญาตออกเครื่องพิมพ์ > กดปุ่ม 

 

 

 

 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 9 จาก 14 



                

 กรณทีี่ 2  การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีเลขที่ใบอนุญาต (รายเดิม) มีข้ันตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1   เข้าเมนู >> ใบอนุญาต >> พรบ.ใหม่ >> บันทึกข้อมูล >> 2. ขอใบอนุญาตผลิตสุรา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           รูปที่ 11  หน้าจอหลัก 

    ขั้นตอนที่ 2  ระบุเลขที่ใบอนุญาตฉบับเดิมที่ผู้ประกอบการน ามายื่นขอต่อใบอนุญาตตรงช่อง “เลขที่ใบอนุญาต” 
จากนั้นกดปุ่ม 

  

 

  

 

 

 

  

 

                          รูปที่ 12  หน้าจอรายละเอียดใบอนุญาตผลติสุรา 

 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 10 จาก 14 



 

            ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบอนุญาตตามเลขที่ใบอนุญาตที่ระบุให้กดปุ่ม “ต่อใบอนุญาต” 
ระบบจะแสดงข้อมูลใบอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ หากถูกต้องให้กดปุ่ม “บันทึก”      

 

       ขั้นตอนที่ 3    ให้กดปุ่ม                  บนหน้าจอรายละเอียดการผลิตสุรา จะปรากฎหน้าจอรายละเอียด
ของใบอนุญาตผลิตสุรา   ตามรูปที่ 10  จากนั้นให้กดปุ่ม              อีกครั้งเพ่ือพิมพ์ใบอนุญาตออกเครื่องพิมพ์ > 
กดปุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปที่  13  หน้าจอรายละเอียดใบอนุญาตผลิตสุรา 

 

 

 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 11 จาก 14 



 

 

2.4 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราให้ทราบว่า ต้องด าเนินการก่อสร้างโรง
อุตสาหกรรมผลิตสุรา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตสุรา และเปิดด าเนินการผลิตสุราภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา และเม่ือด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่
ก่อนเริ่มด าเนินการผลิตสุราไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมใบอนุญาตผลิตสุรา (ภส. 04-02) เสนอสรรพสามิตพ้ืนที่
ลงนาม 

2.5 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการเปิดด าเนินการ ให้ตรวจสอบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราได้
ด าเนินการตามค าขอและเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตผลิตสุราหรือไม่  

2.5.1 กรณตีรวจสอบแล้วผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราด าเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

2.5.2 กรณีตรวจสอบแล้วผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราด าเนินการถูกต้องและครบถ้วน ให้มี
ค าสั่งอนุญาตให้เปิดด าเนินการผลิตสุราได้ และแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราด าเนินการจดทะเบียน
สรรพสามิตภายใน 30 วันก่อนเริ่มผลิตสุรา 

  ข. การยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิต ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจด
ทะเบียนสรรพสามิต 

  ค. การส่งตัวอย่างฉลากและเครื่องหมายต่าง ๆ ที่จะใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา 

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ส่งตัวอย่างฉลากและเครื่องหมายที่จะใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา 
จ านวน ตัวอย่างละ 5 แผ่น 

2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากและเครื่องหมายที่จะใช้ปิด
ภาชนะบรรจุสุรา ซึ่งต้องมีข้อความ ดังนี้ 

(1) ชื่อสุรา       

(2) ชนิดสุรา  ให้ระบุ “สุรากลั่นชุมชน” 

(3) แรงแอลกอฮอล์เป็นดีกรี หรือร้อยละโดยปริมาตร 

(4) ปริมาตรสุทธิ 

(5) วัน เดือน ปี ที่ผลิตสุรา 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 12 จาก 14 



(6) ค าเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 มีข้อความ ดังนี้ 

 
 

“ค าเตือน  : ห้ามจ าหน่ายสุราแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

   : การดื่มสุราท าให้ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลง 

   : บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ควรดื่ม” 

(7) ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา 

(8) ที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมสุรา 

(9) ส่วนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่เป็นสาระส าคัญใช้ผลิตสุรา  

3. เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าหนังสือส่ง
ตัวอย่างฉลากและเครื่องหมายที่จะใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา ให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงจะน าไปใช้ได้ 

ง. การส่งตัวอย่างน้ าสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนน าออกจ าหน่าย 

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นหนังสือขอน าสุราที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องออกจากโรง
อุตสาหกรรม เพ่ือตรวจวิเคราะห์ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ จ านวนดีกรีละ 2 ลิตร 

2. เจ้าพนักงานสรรพสามิตจัดท าหนังสือน าส่งสุราที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องออกจากโรง
อุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์ ไปยังหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรม
สรรพสามิต กรมวิชาการเกษตร สถาบันราชภัฏ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ
หน่วยงานของกรมหรือสถาบันดังกล่าว ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ    

6. เอกสารอ้างอิง 

  6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

  6.2 กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

6.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืน ๆ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 13 จาก 14 



6.4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ค าขอรับใบแทน
ใบทะเบียนสรรพสามิต ค าขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการจด
ทะเบียนสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

 

6.5 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการน า
สุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 

6.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 

6.7 หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0615/ว 1435 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุญาตผลิตสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

  7.1 แบบค าขออนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 (ภส. 04-01) 

  7.2 แบบใบอนุญาตผลิตสุรา (ภส. 04-02) 

7.3 แบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ค าขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ค าขอย้ายหรือ
เลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32, 33, 35, 36, 37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 (ภส. 01-01) 

  7.4 แบบพิมพ์ใบทะเบียนสรรพสามิต 

 

 

    
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 

คู่มือการปฏิบัติงาน                
เรื่อง การอนุญาตผลติสุรา

กลั่น/แช่ชุมชน 

หมายเลขเอกสาร 
ปรับปรุงครั้งที่  
วันที่อนุมัติใช้ 
หน้าที่ 14 จาก 14 


