
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543 
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543  
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 (แช่ชุมชน) 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 (กลั่นชุมชน) 
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 (กลัน่ชุมชน) 
6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24               

กันยายน 2550 
7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                                 

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 
8. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) พื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2 

มีนาคม 2555 
9. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22                   

มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 5 ฉบับ 
10. ประกาศกรมสรรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อ่ืน

นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ 
11. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ท าสุราชุมชน พ.ศ. 2549 
12. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533 
13. ระเบียบควบคุมการท าสุราแช่ 
14. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานท าสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ท าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 
16. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

17. อ่ืน ๆ ได้แก่  สัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ท าและขายสุรา 
 
 
 

การท าสุรา 



1. สุราพิเศษ1 
(บางประเภท) 

• วิสกี ้
• บร่ันด ี
• ยิน 

2. สุรากลั่น 1 
(ประเภท) 

• สุราขาว 
• สุราผสม 
• สุราปรุงพิเศษ 
• สุราพิเศษ 

3. สุราสามทับ 1 
(แอลกอฮอล์) 

4. สุรากลัน่ชุมชน
4,5 

5. เอทานอล 
(เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง) 

1. เบียร์ 1 2. สุราแช่
ผลไม้ 1 , 3 

3. สุราแช่
พ้ืนเมือง2 , 3 

• ท าจากข้าว ได้แก่ อุ 
น้ าขาวหรือสาโท 
• ท าจากน้ าตาล ได้แก่ 
กะแช่หรือน้ าตาลเมา 

4. สุราแช่อื่น2 , 3 

3 “สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความ
ว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่
พื้นเมือง และผลิตภณัฑ์จากผลผลติ
ทางการเกษตรที่มแีรงแอลกอฮอลไ์ม่
เกิน 15 ดีกรี” 



สุรากลั่น สุรากลั่น คือ สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับ
สุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุรา
ขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น (มาตรา 4) 

3. สุราสามทับ 1 
(แอลกอฮอล)์ 

1. สุราพิเศษ1 (บางประเภท) 
• วิสกี ้
• บรั่นด ี
• ยิน 

1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ          
ห้าสิบเอ็ด 
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้ 
 2.1 ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่ าวันละ 30,000 ลิตร 
 2.2 พ้ืนที่โรงงานไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร ต้องเพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
 2.3 อยู่ห่างแม่น้ าล าคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้ าตามปกติและคลองชลประทาน                  
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 

2. สุรากลัน่ 1 
(ประเภท) 

• สุราขาว 
• สุราผสม 
• สุราปรุงพิเศษ 
• สุราพิเศษ 

1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ         
ห้าสิบเอ็ด 
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้ 
 2.1 ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่ าวันละ 90,000 ลิตร 
 2.2 พ้ืนที่โรงงานไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร ต้องเพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
 2.3 อยู่ห่างแม่น้ าล าคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้ าตามปกติและคลองชลประทาน                
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 

ท าและขายส่งโดย  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 



สุราแช ่ สุราแช่ คือ สุราท่ีไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่น
แล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปารก์ลิ้งไวน์ และ
สุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น(มาตรา 4) 

1. เบียร1์ 1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ        
ห้าสิบเอ็ด 
2. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท และมีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า          
10 ล้านบาท 
3. ขนาดโรงเบียร์ 
 3.1 โรงเบียร์ขนาดใหญ่ ปริมาณการผลิตไม่ต่ ากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี 
 3.2 โรงเบียร์ขนาดเล็ก ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ปริมาณการผลิตไม่ต่ า
กว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี 

2. สุราแช่ผลไม1้  
1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ         
ห้าสิบเอ็ด 
2. เป็นสหกรณ์  
หมายเหตุ ไม่มีข้อก าหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน 

3. สุราแช่พื้นเมือง2 , 3 
• ท าจากข้าว ได้แก่ อุ น้ าขาว
หรือสาโท 
• ท าจากน้ าตาล ได้แก่ กะแช่
หรือน้ าตาลเมา 
4. สุราแช่อื่น ๆ 

เป็นสหกรณ์การเกษตร และ ในข้อบังคับของสหกรณ์ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าการผลิต
และจ าหน่ายสุราด้วย 
หมายเหตุ ไม่มีข้อก าหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน 



สุราแช ่
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 

สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ซึ่งไม่รวมถึง
สุราแช่ชนิดเบียร์    
 ทั้งนี้ สุราแช่และผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์นี้ จะต้องท าข้ึนโดยวิธีการดังต่อไปนี้  
 1.  น าวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน้ าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใด ๆ ไปหมัก
กับเชื้อสุราให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี 
 2. กรณีน าสุราแช่ที่ได้ข้างต้น ไปผสมกับสุรากลั่นแล้วมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบ
ห้าดีกร ี

สุราแช่และผลิตภัณฑ ์

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการท าและขายสุรา 1. ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม ต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือ 
2. ใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือ 
3. ถ้าใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า  

และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 
1. เป็นสหกรณ์ 
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่ สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมี

สัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะท่ีขอ
อนุญาต 

5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. 2542 และมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีที่สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขอ
อนุญาต 



สุรากลั่น 
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 

สุรากลั่นชุมชน หมายถึง สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ท าขึ้นโดยวิธีการ ดังนี้ 
1. น าวัตถุดิบจ าพวกข้าวหรือแป้ง หรือผลไม้ หรือน้ าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ ไปหมักกับเชื้อ
สุราเพ่ือให้เกิดแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ 
2. น าสุราที่ได้ตาม 1. ไปต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ท าสุราที่ได้รับอนุญาต สุรากลั่นชุมชน 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการท า
และขายสุรา 

สถานที่ท าสุราต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1. ต้องแยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศัยโดยชัดเจน 
2. ต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
3. ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
4. ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือใช้เครื่องจักร
และคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 

คุณสมบัตสิุรากลัน่ชุมชน 
1. ต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรี แต่ไม่เกินสี่สิบดีกรี 
2. ต้องมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุ
เจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ าสุราโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 

1. เป็นสหกรณ์ 
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่ 

สถานท่ีท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาอยู่

ในพ้ืนที่ที่สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 
5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภูมิล าเนา

อยู่ในพื้นที่ที่สถานท่ีท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 



เอทานอล 

คุณสมบัติผู้ขอ
อนุญาต 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต 

โรงงานสุรากลั่น 

1.  ขนาดโรงงาน 
 1.1 ประเภทวิสกี้ บรั่นดี ยิน 
  - ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่ าวันละ 30,000 ลิตร 
  - พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร จะต้องเพ่ิมขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามก าลังการผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน 
 1.2 ประเภทอ่ืน 
  - ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขึ้นต่ าวันละ 90,000 ลิตร 
  - พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร จะต้องเพ่ิมขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามก าลังการผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน 
2. ต้องได้รับอนุญาตท าสุราจากรมสรรพสามิต 
3. ต้องใช้วัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าสุราภายใจประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4. ต้องห่างแม่น้ าล าคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้ าตามปกติและคลองชลประทานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 
5. การรวบรวมและ/หรือการบ าบัดน้ ากากส่าต้องเป็นระบบปิดเพ่ือป้องกันกลิ่น 
6. ต้องไม่มีการระบายน้ าทิ้งใด ๆ ออกจากพ้ืนที่ 
7. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา 
8. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจ าโรงงาน 
9. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในก าหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ 

สุรากลั่น คือสุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรง
แอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ 
เป็นต้น 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต 

โรงงานสุราแช่ สุราแช่ คือสุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสรุากลั่นแล้ว แต่ยังมี
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปารก์ลิ้งไวน์ และสุราแช่พ้ืนเมือง เป็นต้น 

1. ต้องได้รับอนุญาตท าสุราจากกรมสรรพสามิต 
2. ต้องมีการติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์และหรือกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 
3. การรวบรวมและ/หรือการบ าบัดกากของเสียจากการผลิตของโรงงานต้องเป็นระบบปิดเพื่อ

ป้องกันกลิ่น 
4. ต้องไม่มีการระบายน้ าทิ้งใด ๆ ออกจากโรงงาน 
5. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
6. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราประจ า

โรงงาน 
7. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในก าหนดเวลา 3 ปี นับ

แต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ 



ล าดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ ์วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัต ิ

16 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้ง
ผลิตเบียร์และไวน ์

16.1 อุตสาหกรรมผลิสุรา แอลกอฮอล ์ ที่มีก าลังผลิตต้ังแต่ 
40,000 ลิตรต่อเดือน 
(คิดเทยีบที่ 28 ดีกรี) 

ให้เสนอในขัน้อนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี 

16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน์ ที่มีก าลังผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อ

เดือน 

ให้เสนอในขัน้อนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี 

16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ ที่มีก าลังผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อ

เดือน 

ให้เสนอในขัน้อนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี 

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.pptx


โรงงานสุรา สถานที่ท าสุรา เอทานอล 
1. ยื่นเร่ืองขออนุญาตสร้าง
โรงงาน/สถานที่ท าสุรา 

ยื่นขออนุญาตต้ังโรงงานพร้อมเสนอ
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา ต่อ

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ยื่นค าขออนุญาตสร้างสถานที่ท าสุราต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ พร้อมด้วยแผนผัง
แสดงสถานที่ การติดต้ังเคร่ืองจักร
อุปกรณ์โดยสังเขป และ แผนผังการ

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ยื่นขออนุญาตต้ังโรงงานพร้อมเสนอ
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา 

ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต 

และหากเข้าข่ายที่ต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแนบรายงานผลกระทบดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

2. เมื่อสรรพสามิตอนุญาตให้
ก่อสร้างแล้ว 

ต้องด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และส่งส าเนาค าขอฯ ให้

กรมสรรพสามิต 1 ชุด  

ต้องเร่ิมด าเนินการท าสุราภายใน
ระยะเวลาภายใจที่ก าหนดในหนังสือ
อนุญาต ซึ่งต้องไม่เกิน 36 เดือนนับแต่

ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรม
สรรพสามิต 

ต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

จากกรมสรรพสามิต 

3. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่
ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดด าเนินการไม่น้อย

กว่า 15 วัน 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิต
พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรม
สรรพสามิตทราบเพื่อท าการ

ตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่าง ๆ ก่อนที่จะเปิดด าเนินการ 

4. ท าสัญญาว่าด้วยการ
อนุญาตให้ท าแลขายสุรา 

ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย ท าสัญญาฯ ก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนที่จะด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 

5. ขอใบอนุญาตต่าง ๆ ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย 
1. ใบอนุญาตท าสุรา 
2. ใบอนุญาตท าเชื้อสุรา 
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 

ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย 
1. ใบอนุญาตท าสุรา  
2. ใบอนุญาตท าเชื้อสุรา 
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภท ที่ 2 

หรือประเภทที่ 4 

ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย 
1. ใบอนุญาตท าสุรา 
2. ใบอนุญาตท าเชื้อสุรา 
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 

เพดาน ท า 5,000 บาท ขาย 
ป.2 5,000 บาท  ขาย ป.4 200 
บาท เชื้อสุราโรงงาน 500 
บาท ท าสุราส าหรับท าน้ าส้ม 
10,000 บาท 

1. ท าสุรา 5,000 บาท ท าสุราส าหรับท า
น้ าส้ม(โดยวิธีกลั่น/อ่ืน) 10,000 บาท  

2. ขาย 5,000 บาท (ป.2) 
3. เชื้อสุรา 500 บาท 

1. ท าสุรา กลั่นชุมชน 2,000 บาท แช่
ชุมชน 500 บาท 

2. ขาย ป.2 500 บาท / ป.4 200 บาท 
3. เชื้อสุรา 250 บาท 

 



โรงงานสุรา สถานที่ท าสุรา เอทานอล 

1. การเสนอกรรมวิธีการท า
สุราและการใช้วัตถุดิบ 

เสนอกรรมวิธีการท าสุราต่ออธิบดีก่อน
มีการผลิต 

ยื่นพร้อมกับการขออนุญาต
ก่อสร้างสถานท่ีท าสุรา 

ยื่นพร้อมกับการขออนุญาตตัง้
โรงงานเอทานอล 

2. ส่งตัวอย่างสุรา ส่งตรวจก่อนน าออกจากโรงงานสุรา ส่งตรวจก่อนน าออกจาก
สถานท่ีท าสุรา 

เก็บตัวอย่างสุราแปลงสภาพ 

3. ส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุ
สุราเพื่อตรวจวัดปริมาตร 

ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการตรวจ
รับรองปริมาตร 

ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับ
การตรวจรับรองปริมาตร 

ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการ
ตรวจรับรองปริมาตร 

4. ส่งตัวอย่างฉลากปิด
ภาชนะบรรจุสุรา 

เสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เฉพาะสุรากลัน่ชุมชน 
เสนอให้อธิบดีพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

- 

ฉลากต้องระบุชนิดสุรา ชื่อสุรา ชื่อ
โรงงานสุรา สถานท่ีตั้ง ขนาดบรรจุ 
ดีกรี วันเดือนปีท่ีบรรจุ ค าเตือนตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

ฉลากต้องระบุชื่อประเภท
ผลิตภัณฑ์ว่า “สุรากลั่น
ชุมชน) ชนิดสุราว่าเป็น 

“สุราขาว” ชื่อสุรา 
ส่วนประกอบหลัก ดีกรี 

ปริมาตรสุทธิ วันเดือนปีที่
บรรจุ ค าเตือนตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ชื่อ
ผู้รับอนุญาต สถานท่ีตั้ง 
เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี) 

- 



โรงงานสุรา สถานที่ท าสุรา เอทานอล 

5. ต้องแจ้งราคาขายส่ง
ช่วงสุดท้าย (โรงงาน/
สถานท่ีท าสุรา) 

ให้แจ้งพร้อมกับการช าระภาษีตาม
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 120-11) 

ให้แจ้งพร้อมกับการช าระภาษีตามแบบ
รายการภาษีสุรา ( สร 120-11) 

ให้แจ้งพร้อมกับการช าระภาษีตาม
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 120-

11) 
6. การเสียภาษีและ
แสตมป์สุรา 

ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง

สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศ
ให้ใช้ราคาประกาศ โดย 

ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงาน
สุรา ตามอัตราท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง

สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศให้
ใช้ราคาประกาศ โดย 

ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุรา 
ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ได้รับงดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษี
สุราส าหรับเอทานอลท่ีน าไปใช้ท า

เชื้อเพลิงโดยปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่
เรียกเก็บภาษีสุราส าหรับสุรากลั่น
ชนิดสุราสามทับ ท่ีน าไปผสมกับ

น้ ามันเชื้อเพลิง  
7. การขนสุรา ต้องมีใบอนุญาตขนสุราก ากับไปกับ

การขนสุรา ใช้แบบ ส. 1/43 
ต้องมีใบอนุญาตขนสุราก ากับไปกับการ

ขนสุรา ใช้แบบ ส.1/42  ส.1/42 ก. 
และ ส.1/42 ข.  

ต้องมีใบอนุญาตขนสุราก ากับไป
กับการขนสุราใช้แบบ สอน. 02 

8. การท าบัญชี เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ  

1. สุรากลั่น –ระเบียบฯ ควบคุม
โรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533 

2. เบียร์ –ระเบียบฯ ควบคุม
โรงงานท าสุราแช่ชนิดเบียร์ 
พ.ศ. 2526 และระเบียบฯ ว่า
ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้ าสุรา 

3. สุราแช่ –ระเบียบควบคุมการ
ท าสุราแช่  ลว. 6 ม.ค. 2507 
และระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องดื่ม
วัดปริมาณน้ าสุรา 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมสถานท่ี
ท าสุราชุมชน พ.ศ. 2549 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุม
โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ 
(เอทานอล) และประกาศฯ เรื่อง
วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
ส าหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ 

(เอทานอล) 



• ความครบถ้วนของข้อความบนฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา อย่างน้อย
ต้องมีข้อความเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธี
บริหารงานสุรา 

• ข้อความอื่นบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา  เช่น ต้องไม่มีการบรรยาย
สรรพคุณ ต้องไม่มีการใช้เครื่องหมายอื่น ๆ หรือข้อความรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน 

• พิจารณาการลอกเลียนแบบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ซึ่งฉลากต้องมีความ
แตกต่างจากฉลากของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (โดยให้
คะแนนรปูภาพและข้อความที่ประกอบร้อยละ 70 ข้อความบนฉลากร้อยละ 20 และพื้นที่ว่าง
บนฉลากร้อยละ 10) 

 



 

ปริมาณที่แสดง 
(กรมั หรือ มิลลิลติร)           

ขนาดความสูง 
(มิลลเิมตร) 

ไม่เกิน 50 2 

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200 3 

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000 4 

เกิน 1,000 6 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552) 



ปริมาณที่แสดง 
(กรัม หรือ มิลลิลิตร)           

ขนาดความสูง 
(มิลลิเมตร) 

ไม่เกิน 50 2 

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200 3 

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000 4 

เกิน 1,000 6 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552) 
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