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สุราแช่ (โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก)

สุรากลั่น (โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก)

หน่วย : ฉบับ

จ ำนวนใบอนุญำตผลิตสุรำจังหวัดล ำปำง



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



สุรา ให้หมายความรวมถึง วัตถุทั งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน ้าสุรา
หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน ้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน ้าสุรา
แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี

สุราแช่ (Fermented Liquor)
1. สุราที่ไม่ได้กลั่น
2. สุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากล่ันแล้วแต่ยังมี
แรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี 

สุรากลั่น(Distilled Liquor)
1. สุราท่ีได้กลั่นแล้ว
2. สุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้วแต่มี
แรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี 



ผู้ประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นส้าหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง ให้ยื่นค้าขออนุญาต

ต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี ให้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



ผู้ประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

มิให้ใช้บังคับการขายสุรา ในกรณีดังต่อไปนี 
1) การขายทั งหมดในคราวเดียวภายใต้ความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
2) การขายในการบังคับคดี
3) การขายโดยค้าสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
4) กรณีอื่นตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด



ใบอนุญาตขาย มี 2 ประเภท คือ

1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 ส้าหรับการขายสุราทุกชนิด ครั งหนึ่งจ้านวนตั งแต่ 10 ลิตรขึ นไป

2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ส้าหรับการขายสุราทุกชนิด ครั งหนึ่งจ้านวนต่้ากว่า 10 ลิตร



ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือ

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา

เพื่อด่ืมในขณะนั น



ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงสุรา โดยน้าสุราอื่นใด หรือน ้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใด

เจือปนลงในสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพ่ือดื่มในขณะนั น 

ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง



มาตรา 6  (2) การบรรจุภาชนะ 

(3) การเก็บและการขนย้ายสินค้า (ใบขน)

(4) การเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง  แจ้งเวลาเปิด – ปิด ของโรงอุตสาหกรรม

วรรคสอง  แจ้งวันหยุดท้าการของโรงอุตสาหกรรม

มาตรา 18 แจ้งราคาขายปลีกแนะน้า - แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน้า

มาตรา 34  ให้แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย



การจดทะเบียนสรรพสามิต

การขอใบอนุญาตผลิตสุรา

การผลิตสุรา

การยื่นแบบรายการภาษี และการช้าระภาษี

การปฏิบัติตามระเบียบควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา

การจัดท้าบัญชีประจ้าวัน/ งบเดือน 



ตามมาตรา 33 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น้าเข้าหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นค้าขอ

จดทะเบียนสรรพสามิต ต่อสรรพสามิตพื นที่ ณ ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม

สถานประกอบการ หรือสถานบริการตั งอยู่แล้วแต่กรณี

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องก้าหนดแบบค้าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ค้าขอรับใบแทน

ใบทะเบียนสรรพสามิต ค้าขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การจดทะเบียนสรรพสามิต ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560



2.1 โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตผลติสุรา

ลักษณะสถานที่ผลิตสุรา

2.2 โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตผลติสุรา

ลักษณะสถานที่ผลิตสุรา



เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือ

เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ

เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ

เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่หุ้นส่วนหรือ 

ผู้ถือหุ้น ทุกคนมีสัญชาติไทย เว้นแต่อาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพัน

ตามพันธกรณี



ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมต่้ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ
คนงานเครื่องจักรต้องมีก้าลังรวมต่้ากว่า 5 แรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน
ต้องแยกออกจากที่อยู่อาศัยโดยชัดเจน 
ต้องผลิตสุราที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
ต้องใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
ต้องตั งอยู่ในท้าเลและสภาพแวดล้อมแวดล้อมที่เหมาะสม มีพื นที่เพียงพอที่จะผลิตสุรา โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตราย เหตุเดือดร้อนร้าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
กรณีผลิตสุรากลั่น ต้องตั งอยู่ห่างจากแหล่งน ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร และต้องมีระบบบ้าบัด
น ้าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนด



ผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราชุมชน หรือสุราขนาดเล็ก 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ย่ืนค้าขอ 

หากปรากฎว่าเคยมีประวัติการกระท้าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต จะขออนุญาตได้

เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่พ้นโทษหรือวันที่ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบ

แล้วแต่กรณี



ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก้าลังรวมหรือก้าลังเทียบเท่าตั งแต่ 5 แรงม้า แต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือ
กรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก้าลังรวมหรือก้าลังเทียบเท่า ตั งแต่ 5 แรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้า 
และคนงานมีจ้านวนตั งแต่ 7 คนแต่น้อยกว่า 50 คน
ต้องแยกออกจากที่อยู่อาศัยโดยชัดเจน
ต้องผลิตสุราที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด
ต้องใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
ต้องตั งอยู่ในท้าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพื นที่เพียงพอที่จะผลิตสุรา โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร้าคาญ หรือความเสียหาย
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
กรณีผลิตสุรากลั่น ต้องตั งอยู่ห่างจากแหล่งน ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร และต้องมีระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนด
ต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตสุรากลั่นที่มีมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรมสุรา



ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า 

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สาระส้าคัญ ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า 

ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต และใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า 

file:///D:/โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า.pdf


1) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
ก) สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก ฉบับละ   1,800 บาท
ข) สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ฉบับละ   3,600 บาท
ค) สุราแช่ชนิดเบียร์และสุราแช่ชนิดอื่น นอกจาก ก) และ ข) ฉบับละ 60,000 บาท

2) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
ก) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก ฉบับละ  7,500 บาท
ข) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ฉบับละ 15,000 บาท
ค) สุรากลั่นชนิดอื่นนอกจาก ก) และ ข) ฉบับละ 60,000 บาท

1) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ ฉบับละ   360 บาท
2) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น ฉบับละ 1,500 บาท

กรณีผลิตสุราเพื่อการค้า

กรณีผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า



กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ก้าหนดไว้

ในใบอนุญาต ให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ นอายุ

ค้าขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 ฯ แบบ ภส.04 -01 (ผลิตสุราเพื่อการค้า)

ไฟล์ข้อมูล/แบบ ภส 04 01 ใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า.pdf


ผู้ประสงค์จะขออนญุาตผลติสุรา ยื่นค าขอรับใบอนญุาต
(ภส.04-01) ณ ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่/พื้นที่สาขา
ที่จะตั้งโรงอตุสาหกรรมสุรา พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่ก าหนดในแบบค าขอ และเอกสารแสดงคุณสมบตัิ
ผู้ขออนญุาต

ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตผลติสรุา

ตรวจสอบค าขอ
และสถานที่

เจ้าพนักงานสรรพสามติ
ณ ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่
ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ตัง้
โรงอุตสาหกรรม

ออกใบอนญุาต

แจ้งเปดิ
ด าเนินการผลิตสุรา

ผู้ได้รบัใบอนญุาตแจ้งเป็นหนงัสือตอ่สรรพสามิตพืน้ที่
ล่วงหน้าก่อนเปิดด าเนินการผลติสุราอย่างน้อย ๑๕ วัน

ตรวจสอบ
โรงอุตสาหกรรมสุรา

สรรพสามิตพืน้ที่ตรวจสอบการ
ก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร

สรรพสามติพืน้ที่ออกหนงัสืออนญุาต
เปิดด าเนินการ

เปิดด าเนินกิจการ

สรรพสามิตพื้นที่แจ้งค าสั่งอนุญาตเป็นหนงัสือให้ผู้ยื่น
ค าขอรับใบอนญุาตทราบ และให้มาช าระค่าธรรมเนียม
ณ ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่ (กรณีสุราแช่ 1,800 บาท,  
กรณีสุรากลั่น 7,500 บาท)
พร้อมออกใบอนญุาต (ภส.04-02)

โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก

1.โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง
รวมต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน

2.โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลัง
รวมต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน

1 2 3 4 5 6 7

พิจารณาค าขอ

สรรพสามิตพื้นที่พจิารณาค าขอ เพื่อออกค าสั่ง
ให้ออกใบอนญุาตผลติสรุา



ผู้ประสงค์จะขออนญุาตผลติสุรา ยื่นค าขอรับใบอนญุาต (ภส.04-01)  
ณ ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่/พืน้ที่สาขา ที่จะตั้งโรงอุตสาหกรรมสุรา
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในแบบค าขอ และแนบรายการ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งต้องเปน็ไปตามที่กรมสรรพสามิตก าหนด

ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลติสรุา

ตรวจสอบค าขอ
และสถานที่

พิจารณาค าขอ

ออกใบอนญุาต

แจ้งเปดิ
ด าเนินการผลิตสุรา

ผู้ได้รบัใบอนญุาตแจ้งเป็นหนงัสือตอ่สรรพสามิตพืน้ที่
ล่วงหน้าก่อนเปิดด าเนินการผลติสุราอย่างน้อย ๑๕ วัน

ตรวจสอบ
โรงอุตสาหกรรมสุรา

สรรพสามิตพืน้ที่ตรวจสอบการ
ก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร

เปดิด าเนินกิจการ

สรรพสามติพืน้ที่ออกหนงัสืออนญุาต
เปิดด าเนินการ

ให้ผู้ยื่นค าขอรบัใบอนญุาตทราบ และให้มาช าระ
ค่าธรรมเนียม ณ ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่
(กรณีสุราแช่ 3,600 บาท , กรณีสุรากลั่น 15,000 บาท)  
พร้อมออกใบอนญุาต (ภส.04-02)

1 2 3 4 5 6 7

สรรพสามิตพื้นที่พจิารณาค าขอ เพื่อมี
ค าสั่งให้ออกใบอนญุาตผลติสุรา ในแบบ
ภส. 04-01

สรรพสามิตพื้นที่แจ้งค าสั่งอนุญาตเป็นหนงัสือ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการ
ดังนี้
1. ตรวจสอบค าขอ
2. ต้องเป็นผูไ้ดร้ับอนญุาตผลิตสรุาขนาดเล็กมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี
3. ต้องไม่เคยรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต หากเคยรับโทษ

ต้องพ้นก าหนดมาแล้ว 1 ปี
4. ตรวจสอบสถานที่ตัง้โรงอตุสาหกรรม



ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสรุาเพื่อการค้า และการน้าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม
เพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั นตอนการผลิต ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
สาระส้าคัญ >> ก้าหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสรุาแต่ละชนิด ได้แก่ 

>> การส่งกรรมวิธีการผลิตสุรา
>> การขอใช้ภาชนะและฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา 
>> การส่งตัวอย่างน ้าสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์

1. กรรมวิธีการผลิตและ
การใช้วัตถุดิบ

ผู้ประกอบการน้าส่ง
ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่

2. ภาชนะและฉลาก
ปิดภาชนะ

ผู้ประกอบการน้าส่ง
ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่
เพื่อขอความเห็นชอบจาก

กรมสรรพสามิต
(ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเกบ็ภาษี 1)

3. การส่งตัวอย่างสุราที่ผลิตได้
เพ่ือตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการน้าส่ง
ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่

file:///D:/โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตสุรา/202. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต.pdf


1. ผลิตสุราขาว โดยน้าวัตถุดิบจ้าพวกข้าว หรือแป้ง หรือผลไม้ หรือน ้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ 

ไปหมักกับเชื อสุรา เพื่อให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ 

2. น้าไปต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั งในโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต ปรุงแต่งด้วยน ้า

3. ให้แจ้งชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบที่ เป็นสาระส้าคัญที่ใช้ผลิตสุรากลั่นให้สรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่

ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ทราบ 

กรณีการผลิตสุรากลั่น



1. น้าวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน ้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใด ๆ 
2. ไปหมักกับเชื อสุรา โดยจะมีการผสมกับสุรากลั่นด้วยหรือไม่ก็ได้ 
3. ให้แจ้งชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็นสาระส้าคัญที่ใช้ผลิตสุราแช่ให้สรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่

ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ทราบ 

กรณีการผลิตสุราแช่



ผลิตสุราขาว โดยใช้วัตถุดิบจ้าพวก
ข้าวหรือแป้ง หรือผลไม้ หรือน ้าผลไม้ 
หรือผลผลิตทางการเกษตร ไปหมักกับ
เชื อสุรา เพื่อให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์
ตามต้องการและน้าไปต้มกลั่น

ปรุงแต่งแรงแอลกอฮอล์ด้วยน ้า
มีแรงแอลกอฮอล์

28, 30, 35, 40 ดีกรี



น้าวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน ้าผลไม้ หรือ
ผลผลิตทางการเกษตร ไปหมักกับเชื อสุรา

สุราแช่มีแรงแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 15 ดีกรี

สุราแช่ผสมกับสุรากลั่น มีแรงแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 15 ดีกรี

สุรากลั่นชนิดสุราขาว ผสมอย่างอื่นที่ไม่ใช่น ้า สุราผสม

การปรุงแต่งดังกล่าวเป็นการผลิตสุราผสม ไม่ใช่สุราแช่



แจ้งและพิจารณา - แจ้งชนิดภาชนะบรรจุสุรากับขนาดความจุของภาชนะ
- ส่งตัวอย่างภาชนะที่บรรจุสุรา ตัวอย่างละ 1 ชนิดหรือขนาดให้อธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณา

ขนาดภาชนะ

- เหมาะสม สะอาด
- ปิดให้สนิท ไม่ท้าปฏิกิริยากับสุราที่บรรจุ
- ภาชนะต้องปิดแสตมป์ได้

ลักษณะภาชนะ

- ภาชนะบรรจุสุราแช่ ให้มีขนาดไม่ต้่ากว่า 0.175 ลิตร
- ภาชนะบรรจุสุรากลั่นชนิดสุราขาว ให้มีขนาด 0.330 ลิตร หรือ 0.625 ลิตรขึ นไป

การขอความเห็นชอบภาชนะบรรจุสุรา



(1) ชื่อสุรา
(2) ชนิดสุรา
(3) แรงแอลกอฮอล์เป็นดีกรี หรือร้อยละโดยปริมาตร
(4) ปริมาตรสุทธิ
(5) วันเดือนปีท่ีผลิตสุรา
(6) ค้าเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด
(7) ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา
(8) ที่ตั งของโรงอุตสาหกรรมสุรา
(9) กรณีเป็นสุราที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก และโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ต้องระบุ
ส่วนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบอันเป็นสาระส้าคัญท่ีใช้ผลิตสุรานั นด้วย
(10) กรณีเป็นสุราขาว ให้มีข้อความภาษาไทยว่า “สุราขาว”
(11) กรณีเป็นสุราแช่และสุรากลั่นที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรม
สุราขนาดกลาง ต้องระบุข้อความ “สุราแช่ขนาดเล็ก” “สุราแช่ขนาดกลาง” “สุรากลั่นขนาดเล็ก” 
หรือ “สุรากลั่นขนาดกลาง” แล้วแต่กรณี

ข้อความที่ก้าหนดให้มีในฉลาก

การขอความเห็นชอบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา
ส่งตัวอย่างฉลากและเครื่องหมายต่างๆ ที่จะใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา ตัวอย่างละ 5 แผ่น ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะใช้ได้



การส่งตัวอย่างสุราที่ผลิตได้เพื่อตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างละ 3 ภาชนะบรรจุ โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 0.500 ลิตร ให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนน้าสุรา

ออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรา
กรณีจ้าเป็นจะต้องใช้ตัวอย่างสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม แจ้งให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราส่งตัวอย่าง

ตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกตัวอย่างละ 3 ภาชนะบรรจุ โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 0.500 ลิตร

- กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต
- กรมวิชาการเกษตร สถาบันราชภัฏ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ หน่วยงานของกรมหรือสถาบัน

ดังกล่าวและหน่วยงานตามบัญชีรายชื่อที่ก้าหนดท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุรา
เพื่อการค้า และการน้าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั นตอนการผลิต ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

- หน่วยงานอื่นที่มีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต 
(Good Laboratory Practice/Excise Department : GLP/EXD) หรือสูงกว่า และขึ นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต

หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพ



การส่งตัวอย่างสุราที่ผลิตได้เพ่ือตรวจวิเคราะห์

ให้ส่งทุก 3 ปี โดยให้ส่งภายใน 3 ปี นับแต่วันที่มีรายงานผลการทดสอบ เว้นแต่กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตสุรา
หรือเปลี่ยนแปลงชนิดวัตถุดิบให้ต่างไปจากเดิมให้ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ใหม่

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรารายเดิมได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ ให้นับระยะเวลาการส่งตรวจวิเคราะห์สุราต่อเนื่อง
จากใบอนุญาตฉบับเดิม

ยื่นหนังสือขอน้าสุ ราที่ยั งมิ ได้ เสียภาษี โดยถูกต้องออกจากโรงอุตสาหกรรมต่อสรรพสามิตพื นที่ แห่งท้องที่
ที่โรงอุตสาหกรรมสุราตั งอยู่



อัตราภาษีสรรพสามิต

วิธีการค้านวณภาษี

การแจ้งราคาขายปลีกแนะน้า

แสตมป์สรรพสามิต 



13.01 สุราแช่

13.02 
สุรากลั่น

กฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560



ภาษีสุรา = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ

ภาษีตามมูลค่า     =  ราคาขายปลีกแนะน้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  x อัตราภาษี
ภาษีตามปริมาณ   = แรงแอลกอฮอล์  x ปริมาตรสุทธิ  x อัตราภาษี



ตัวอย่างการค้านวณภาษีสุรากลั่น ชนิดสุราขาว

- แรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี
- ขนาดบรรจุ 0.625 ลิตร
- ราคาขายปลีกแนะน้าไม่

รวม VAT 120 บาท

ภาษีตามมูลค่า = 120 x 2% = 2.4 บาท

ภาษีตามปริมาณ = 0.625 x (28/100) x 155
= 27.125 บาท

รวมภาษีสรรพสามิต = 2.4 + 27.125 
= 29.525 บาท

หมายเหตุ : เป็นตัวอย่างค้านวณภาษีเบื องต้นเท่านั น การเสียภาษีให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กา้หนดในแบบรายการภาษี (ภส. 03 - 07)



1. กฎกระทรวงก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
สำระส ำคัญ ก ำหนดอัตรำภำษีสรรพสำมิตที่เก็บจริง โดยก ำหนดรำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษีตำมมูลค่ำ (ค ำนวณจำกฐำนรำคำขำยปลีกแนะน ำไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และอัตรำภำษีตำมปริมำณ (ค ำนวณจำกแรงแอลกอฮอล์และขนำดบรรจุ)
2. กฎกระทรวงกำรพิจำรณำและประกำศก ำหนดรำคำขำยปลีกแนะน ำ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำระส ำคัญ ก ำหนดวิธีกำรพิจำรณำรำคำขำยปลีกแนะน ำจำกโครงสร้ำงรำคำขำยปลีกแนะน ำ 
วิธีกำรตรวจสอบรำคำขำยปลีกแนะน ำ เงื่อนไขที่รำคำขำยปลีกแนะน ำไมส่อดคลอ้งกับควำมเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตำมกลไกตลำด 
และวิธีประกำศก ำหนดรำคำขำยปลีกแนะน ำในกรณีต่ำงๆ

3. ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรแจ้งรำคำขำยปลีกแนะน ำ และรำคำค่ำบริกำร พ.ศ. ๒๕๖๐
สำระส ำคัญ ก ำหนดแบบ และวิธีกำรแจ้งรำคำขำยปลีกแนะน ำและโครงสร้ำงรำคำขำยปลกีแนะน ำ 

ก ำหนดแบบ และวิธีกำรแจ้งรำคำค่ำบริกำร           
4. ประกำศกรมสรรพสำมิต  เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรส ำรวจกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลรำคำของสินค้ำ 

กำรพิจำรณำรำคำฐำนนิยม และสถำนที่ขำยสินค้ำ
5. ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก ำหนดแบบรำยกำรภำษีสรรพสำมิตและสถำนที่ยื่นแบบรำยกำรภำษี

และช ำระภำษีสรรพสำมิต
สำระส ำคัญ ก ำหนดแบบและสถำนที่ยื่นแบบรำยกำรภำษีสรรพสำมิต ของผู้ประกอบอุตสำหกรรม ผู้น ำเข้ำและผู้อื่น



รูปแบบแสตมป์ส าหรับสุรากลั่นชนิดสุราขาว
(โรงอุตสาหกรรมขนาดใหญ)่

1

2

3รูปแบบแสตมป์ส้าหรับสุราทุกชนิดที่ผลิตในประเทศ
ที่มิใช่ 1 และ 2

4 รูปแบบแสตมป์ส าหรับสุราทุกชนิดท่ีน าเข้ามา
ในราชอาณาจักร

รูปแบบแสตมป์ส าหรับสุราแช่และสุรากลั่นที่ผลิตจาก
โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง



ใช้กาวทาหลังแสตมป์สรรพสามิตให้เต็มดวง

ปิดคร่อมปากภาชนะบรรจุสุราอย่างแนบแน่นสนิท
จนไม่สามารถแกะ ลอกออกได้

แสตมป์จะต้องถูกท้าลายทันทีเมื่อเปิดภาชนะบรรจุสุรานั น

กรณีภาชนะเป็นขวดให้ปิดแสตมป์คร่อมบนฝาหรือจุกขวด ให้ชาย
แสตมป์ทั ง 2 ข้าง ปิดทาบลงมาที่คอขวด

ประกาศกรมสรรพสาสมิต เร่ือง ก้าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต ส้าหรับสินค้าสุรา

การปิดแสตมป์



ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุรา

ขนาดกลาง พ.ศ. 2566

สาระส้าคัญ >> ก้าหนดเงื่อนไขของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตสุรา

>> การใช้วัตถุดิบ การควบคุมแสตมป์สรรพสามิต

>> การท้าบัญชีประจ้าวันและงบเดือน

>> การน้าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม 

ไฟล์ข้อมูล/43. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf


1. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก้าหนดแบบบัญชีประจ้าวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้าแบบงบเดือน 
และสถานที่ส้าหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า
สาระส้าคัญ >> ก้าหนดแบบบัญชีประจ้าวัน และงบเดือน การท้าบัญชีและการส่งงบเดือนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

>> ก้าหนดแบบบัญชีรับจ่ายสินค้าและการส่งบัญชีรับจ่ายสินค้าของผู้น้าเข้า
>> ก้าหนดแบบบัญชีประจ้าวัน และงบเดือน การท้าบัญชีและการส่งงบเดือนแสดงรายรับของผู้ประกอบ

กิจการสถานบริการ
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก้าหนดแบบบัญชีประจ้าวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้าแบบงบเดือน 
และสถานที่ส้าหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 3)
สาระส้าคัญ ก้าหนดแบบบัญชีประจ้าวัน และงบเดือน ส้าหรับผู้ผลิตสุราเพื่อการค้า และผู้ผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า 

แบบฟอร์มบัญชี

ไฟล์ข้อมูล/ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้า.pdf
ไฟล์ข้อมูล/196. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ ๓).pdf
ไฟล์ข้อมูล/แบบฟอร์มบัญชีเปล่าสำหรับพิมพ์.xlsx


พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท้าบัญชี / งบเดือน

มาตรา 25 ในกรณีที่มีสินค้าหรือวัตถุดิบซึ่งเป็นสาระส้าคัญของการผลิตสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ นในเวลาที่สินค้าหรือวัตถุดิบนั นขาดหรือพบว่าขาดไปจากบัญชีดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เสียภาษีส้าหรับสินค้าที่ขาดไปพร้อมกับเบี ยปรับและเงินเพิ่ม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบนั นสูญหายเพราะ
เหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุผิดพลาด ในการตรวจนับปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดขึ นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการไม่ยื่นงบเดือน หรือผู้น้าเข้าไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้า
ที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือนขึ นไป อธิบดีมีอ้านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสรรพสามิตได้



กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท้าบัญชี / งบเดือน (ต่อ)

มาตรา 118 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการท้าบัญชีประจ้าวันและงบเดือน ตามแบบที่อธิบดีประกาศก้าหนด
ให้ผู้น้าเข้าท้าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบที่อธิบดีประกาศก้าหนด
บัญชีประจ้าวันให้ท้าให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั นเกิดขึ น
งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในมาตรา   

59 และมาตรา 60 ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
บัญชีประจ้าวัน เอกสารการลงบัญชี ส้าเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี

ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้
การท้าบัญชีประจ้าวัน งบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักรและการยื่นงบเดือนตามมาตรานี  อธิบดี

จะอนุญาตให้กระท้าโดยใช้วิธีการอื่นใด และจะอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
อธิบดีมีอ้านาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี ได้ ในกรณีที่ผู้น้าเข้าน้าสินค้าติดตัวเข้ามา หรือน้าสินค้าเข้ามา

เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน้าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี



กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท้าบัญชี / งบเดือน (ต่อ)

มาตรา 123 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ดังต่อไปนี 
1. เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานประกอบการ หรือสถานบริการ ในระหว่างเวลาท้าการ 

เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี 
2. ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  หรือมีสินค้า

ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ
จะกระท้าต่อไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจะค้นในเวลาใดก็ได้

3. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค้าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่จ้าเป็นมาประกอบการ
พิจารณาได้ ทั งนี  ต้องให้เวลาบุคคลนั นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค้าสั่งนั น

4. น้าสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบ
มาตรา 181 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตตามหมวดนี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี  หรือตามข้อก้าหนดในใบอนุญาต ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
มีก้าหนดครั งละไม่เกินหกเดือน



กรณีผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการผลิตสุรา

1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า
สาระส้าคัญ ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า

ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต และใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า และการน้าสุราออกจากสถานที่ผลิต  

เพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั นตอนการผลิต
สาระส้าคัญ ก้าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้าต้องผลิตสุราตามชนิด แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณการผลิต 

ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าสุรา
ก้าหนดวิธีการส่งตัวอย่างสุรา (กรณีประสงค์จะส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์) 



กรณีผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการผลิตสุรา

3. ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง ขยายก้าหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 19)
สาระส้าคัญ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรา 15 เกี่ยวกับการแจ้งวันเวลาท้าการ

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรา 18 เกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะน้า
ขยายระยะเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและช้าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น้าสินค้าไปใช้  
ภายในสถานที่ผลิตสุรา (บริโภค) 

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก้าหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
สาระส้าคัญ ก้าหนดสุราที่ผลิตมิใช่เพื่อการค้า ไม่ต้องใช้แสตมป์สรรพสามิต 
5. แนวปฏิบัติในการขอและการออกใบอนุญาต และการก้ากับดูแลการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ที่ กค 0615/ว59

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต
- บุคคลธรรมดา อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
- นิติบุคคล
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตผลิตสุรา ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบ ภส. 04-01/1 ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/
พื้นที่สาขา พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังน้ี
1. เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ยื่นค าขอใบอนุญาต เช่น
ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท,  
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
2.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)
3. เอกสารเกี่ยวกับการผลิตสรุาและสถานที่

3.1 กรรมวิธีการผลิตสุรา
3.2 แผนที่แสดงสถานที่ต้ัง
3.3 หลักฐานแสดงกรรมสทิธิใ์นสถานที่

ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลติสรุา ผลิตสุรา

- ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต
ภายใน 30 วันก่อนเริ่มผลติสรุา
- ผลิตสุราตามชนดิและปรมิาณ
ที่ได้รับอนญุาตและปฏบิตัติาม
เง่ือนไขการผลติสุรา

1 2 3

ตรวจสอบค าขอ
และสถานที่

เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสาร
กรณีเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
กรณีเอกสาร หลักฐานถูกตอ้ง
ให้ด าเนินการตรวจสถานทีต่ามหลกัเกณฑ์
ที่กรมสรรพสามิตก าหนด

ออกใบอนุญาต

สรรพสามิตพืน้ที่/พืน้ที่สาขาแจ้งค าสั่งอนญุาต
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนญุาตทราบ และให้มาช าระ
ค่าธรรมเนียม ณ ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่/พืน้ที่สาขา
(กรณีสุราแช่ 360  บาท ,  กรณีสุรากลั่น 1,5oo บาท)
พร้อมออกใบอนญุาต (ภส.04-02/1)

4

จดทะเบยีนสรรพสามิต

จัดท าบัญชี

ยื่นแบบรายการภาษแีละช าระภาษี

1

2

3

ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามแบบ ภส. 01-01 ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพืน้ที/่พืน้ที่สาขา ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มผลิตสุรา

จัดท าบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกี่ยวกบัวตัถุดบิ การผลติ การบริโภค
และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส. 07-01 (1)
- บัญชีประจ าวัน ให้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีเหตุที่จะต้อง
ลงรายการ

- ยื่นงบเดือนแสดงการผลิต ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถัดไป

4

ยื่นแบบรายการภาษแีละช าระภาษภีายในวนัที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการบรโิภค

กรณีประสงค์สง่ตัวอยา่งน้ าสรุาเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ให้ยื่นขออนญุาตน าสุราออกจากสถานทีผ่ลติสรุา ณ ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่
หรือส านักงานสรรพพืน้ที่สาขาที่สถานที่ผลติสรุาตัง้อยู่ โดยสามารถเลือกส่ง
ตัวอย่างได้ที่กรมสรรพสามิตหรือหนว่ยงานอื่นที่กรมสรรพสามิตก าหนด

5
1. ต้องผลติสุราตามชนดิ แรงแอลกอฮอล์ ปริมาณตามที่ระบไุวใ้นใบอนญุาต
2. ต้องใช้วัตถุดบิ ส่วนผสม ส่วนประกอบ กรรมวธิี ขั้นตอนการผลติ หรือ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามที่แจ้งไว้กับกรมสรรพสามติ
3. หากมีการเปลีย่นแปลง ในข้อ 1. และ 2. ให้แจ้งหน่วยงานผูอ้อกใบอนญุาต

พิจารณาค าขอ
ให้สรรพสามติพืน้ที่/พืน้ที่สาขา
พิจารณาค าขอเพื่อออกค าสั่ง
ให้ออกใบอนญุาตผลิตสรุา 
ตามแบบ ภส.04-01/1

5

การผลิตสุรา

แผนภาพ



จบการน าเสนอ

ถาม & ตอบ

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ทีล่ ำปำง


