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ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 (แช่ชุมชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 (กลั่นชุมชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 (กลัน่ ชุมชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24
กันยายน 2550
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) พื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2555
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทาและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22
มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 5 ฉบับ
ประกาศกรมสรรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทาและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่ น
นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ทาสุราชุมชน พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533
ระเบียบควบคุมการทาสุราแช่
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานทาสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ทาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เมษายน 2543
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
อื่น ๆ ได้แก่ สัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ทาและขายสุรา

1. สุราพิเศษ1
(บางประเภท)
• วิสกี้
• บรั่นดี
• ยิน

1. เบียร์ 1

2. สุรากลั่น 1
(ประเภท)
• สุราขาว
• สุราผสม
• สุราปรุงพิเศษ
• สุราพิเศษ

3. สุราสามทับ 1

4. สุรากลัน่ ชุมชน
4,5

(แอลกอฮอล์)

2. สุราแช่
ผลไม้ 1 , 3

3. สุราแช่
พื้นเมือง2 , 3
• ทาจากข้าว ได้แก่ อุ
น้าขาวหรือสาโท
• ทาจากน้าตาล ได้แก่
กะแช่หรือน้าตาลเมา

5. เอทานอล
(เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง)

4. สุราแช่อื่น2 , 3
3 “สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความ

ว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่
พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
ทางการเกษตรที่มแี รงแอลกอฮอล์ไม่
เกิน 15 ดีกรี”

สุรากลั่น
1. สุราพิเศษ1 (บางประเภท)
• วิสกี้
• บรั่นดี
• ยิน

2. สุรากลัน่ 1
(ประเภท)
• สุราขาว
• สุราผสม
• สุราปรุงพิเศษ
• สุราพิเศษ

3. สุราสามทับ 1
(แอลกอฮอล์)

สุรากลั่น คือ สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับ
สุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุรา
ขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น (มาตรา 4)
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้
2.1 กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่าวันละ 30,000 ลิตร
2.2 พื้นที่โรงงานไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร ต้องเพิ่ม
ขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
2.3 อยู่ห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าตามปกติและคลองชลประทาน
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้
2.1 กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่าวันละ 90,000 ลิตร
2.2 พื้นที่โรงงานไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร ต้องเพิ่ม
ขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
2.3 อยู่ห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าตามปกติและคลองชลประทาน
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
ทาและขายส่งโดย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

สุราแช่
1. เบียร์1

2. สุราแช่ผลไม้1

3. สุราแช่พื้นเมือง2 , 3
• ทาจากข้าว ได้แก่ อุ น้าขาว
หรือสาโท
• ทาจากน้าตาล ได้แก่ กะแช่
หรือน้าตาลเมา
4. สุราแช่อื่น ๆ

สุราแช่ คือ สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่น
แล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และ
สุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น(มาตรา 4)
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท และมีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า
10 ล้านบาท
3. ขนาดโรงเบียร์
3.1 โรงเบียร์ขนาดใหญ่ ปริมาณการผลิตไม่ต่ากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี
3.2 โรงเบียร์ขนาดเล็ก ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ปริมาณการผลิตไม่ต่า
กว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. เป็นสหกรณ์
หมายเหตุ ไม่มีข้อกาหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน
เป็นสหกรณ์การเกษตร และ ในข้อบังคับของสหกรณ์ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อทาการผลิต
และจาหน่ายสุราด้วย
หมายเหตุ ไม่มีข้อกาหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน

สุราแช่
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 3
สุราแช่และผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทาและขายสุรา

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ซึ่งไม่รวมถึง
สุราแช่ชนิดเบียร์
ทั้งนี้ สุราแช่และผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์นี้ จะต้องทาขึ้นโดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. นาวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใด ๆ ไปหมัก
กับเชื้อสุราให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี
2. กรณีนาสุราแช่ที่ได้ข้างต้น ไปผสมกับสุรากลั่นแล้วมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบ
ห้าดีกรี
1. ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม ต่ากว่า 5 แรงม้า หรือ
2. ใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือ
3. ถ้าใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า
และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน
1. เป็นสหกรณ์
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่ สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมี
สัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขอ
อนุญาต
5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขอ
อนุญาต

สุรากลั่น
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4
สุรากลั่นชุมชน
คุณสมบัตสิ ุรากลัน่ ชุมชน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทา
และขายสุรา

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

สุรากลั่นชุมชน หมายถึง สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ทาขึ้นโดยวิธีการ ดังนี้
1. นาวัตถุดิบจาพวกข้าวหรือแป้ง หรือผลไม้ หรือน้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ไปหมักกับเชื้อ
สุราเพื่อให้เกิดแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ
2. นาสุราที่ได้ตาม 1. ไปต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ทาสุราที่ได้รับอนุญาต
1. ต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรี แต่ไม่เกินสี่สิบดีกรี
2. ต้องมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุ
เจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้าสุราโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
สถานที่ทาสุราต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. ต้องแยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศัยโดยชัดเจน
2. ต้องตั้งอยู่ในทาเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3. ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
4. ต้องมีระบบบาบัดน้าเสีย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
5. ต้องใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือใช้เครื่องจักร
และคนงาน เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน
1. เป็นสหกรณ์
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่
สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่
ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนา
อยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต

เอทานอล

คุณสมบัติผู้ขอ
อนุญาต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรากลั่น

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

1. ขนาดโรงงาน
1.1 ประเภทวิสกี้ บรั่นดี ยิน
- กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่าวันละ 30,000 ลิตร
- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร จะต้องเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามกาลังการผลิตที่
เพิ่มมากขึ้น
1.2 ประเภทอื่น
- กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขึ้นต่าวันละ 90,000 ลิตร
- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร จะต้องเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามกาลังการผลิตที่
เพิ่มมากขึ้น
2. ต้องได้รับอนุญาตทาสุราจากรมสรรพสามิต
3. ต้องใช้วัตถุดิบสาหรับผลิตน้าสุราภายใจประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ต้องห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าตามปกติและคลองชลประทานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
5. การรวบรวมและ/หรือการบาบัดน้ากากส่าต้องเป็นระบบปิดเพื่อป้องกันกลิ่น
6. ต้องไม่มีการระบายน้าทิ้งใด ๆ ออกจากพื้นที่
7. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา
8. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจาโรงงาน
9. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในกาหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุราแช่

สุราแช่ คือสุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมี
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น

1. ต้องได้รับอนุญาตทาสุราจากกรมสรรพสามิต
2. ต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และหรือกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
3. การรวบรวมและ/หรือการบาบัดกากของเสียจากการผลิตของโรงงานต้องเป็นระบบปิดเพื่อ
ป้องกันกลิ่น
4. ต้องไม่มีการระบายน้าทิ้งใด ๆ ออกจากโรงงาน
5. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราประจา
โรงงาน
7. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในกาหนดเวลา 3 ปี นับ
แต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ

ลาดับที่
16

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้ง
ผลิตเบียร์และไวน์
16.1 อุตสาหกรรมผลิสุรา แอลกอฮอล์

ที่มีกาลังผลิตตั้งแต่ ให้เสนอในขัน้ อนุญาตก่อสร้างเพือ่
40,000 ลิตรต่อเดือน ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
(คิดเทียบที่ 28 ดีกรี) ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน์

ที่มีกาลังผลิตตั้งแต่
600,000 ลิตรต่อ
เดือน

ให้เสนอในขัน้ อนุญาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

ที่มีกาลังผลิตตั้งแต่
600,000 ลิตรต่อ
เดือน

ให้เสนอในขัน้ อนุญาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

โรงงานสุรา
1. ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้าง
โรงงาน/สถานที่ทาสุรา

ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานพร้อมเสนอ
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา ต่อ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

สถานที่ทาสุรา

เอทานอล

ยื่นคาขออนุญาตสร้างสถานที่ทาสุราต่อ ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานพร้อมเสนอ
สรรพสามิตพื้นที่ พร้อมด้วยแผนผัง
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา
แสดงสถานที่ การติดตั้งเครื่องจักร
ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
อุปกรณ์โดยสังเขป และ แผนผังการ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
และหากเข้าข่ายที่ต้องทาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแนบรายงานผลกระทบดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2. เมื่อสรรพสามิตอนุญาตให้
ต้องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
ต้องเริ่มดาเนินการทาสุราภายใน
ต้องดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ก่อสร้างแล้ว
กิจการโรงงาน และส่งสาเนาคาขอฯ ให้
ระยะเวลาภายใจที่กาหนดในหนังสือ
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
กรมสรรพสามิต 1 ชุด
อนุญาต ซึ่งต้องไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
จากกรมสรรพสามิต
ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรม
สรรพสามิต
3. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิต
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรม
ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดาเนินการไม่น้อย พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดาเนินการ
สรรพสามิตทราบเพื่อทาการ
กว่า 15 วัน
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่าง ๆ ก่อนที่จะเปิดดาเนินการ
4. ทาสัญญาว่าด้วยการ
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ทาสัญญาฯ ก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนุญาตให้ทาแลขายสุรา
ก่อนที่จะดาเนินการผลิตและจาหน่าย
5. ขอใบอนุญาตต่าง ๆ
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
1. ใบอนุญาตทาสุรา
1. ใบอนุญาตทาสุรา
1. ใบอนุญาตทาสุรา
2. ใบอนุญาตทาเชื้อสุรา
2. ใบอนุญาตทาเชื้อสุรา
2. ใบอนุญาตทาเชื้อสุรา
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภท ที่ 2
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
หรือประเภทที่ 4
เพดาน ทา 5,000 บาท ขาย
1. ทาสุรา 5,000 บาท ทาสุราสาหรับทา 1. ทาสุรา กลั่นชุมชน 2,000 บาท แช่
ป.2 5,000 บาท ขาย ป.4 200
น้าส้ม(โดยวิธีกลั่น/อื่น) 10,000 บาท
ชุมชน 500 บาท
บาท เชื้อสุราโรงงาน 500
2. ขาย 5,000 บาท (ป.2)
2. ขาย ป.2 500 บาท / ป.4 200 บาท
บาท ทาสุราสาหรับทาน้าส้ม 3. เชื้อสุรา 500 บาท
3. เชื้อสุรา 250 บาท
10,000 บาท

โรงงานสุรา
1. การเสนอกรรมวิธีการทา
สุราและการใช้วัตถุดิบ
2. ส่งตัวอย่างสุรา
3. ส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุ
สุราเพื่อตรวจวัดปริมาตร
4. ส่งตัวอย่างฉลากปิด
ภาชนะบรรจุสุรา

สถานที่ทาสุรา

เสนอกรรมวิธีการทาสุราต่ออธิบดีก่อน ยื่นพร้อมกับการขออนุญาต
มีการผลิต
ก่อสร้างสถานที่ทาสุรา
ส่งตรวจก่อนนาออกจากโรงงานสุรา
ส่งตรวจก่อนนาออกจาก
สถานที่ทาสุรา
ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการตรวจ ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับ
รับรองปริมาตร
การตรวจรับรองปริมาตร
เสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เฉพาะสุรากลัน่ ชุมชน
เสนอให้อธิบดีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ฉลากต้องระบุชนิดสุรา ชื่อสุรา ชื่อ
ฉลากต้องระบุชื่อประเภท
โรงงานสุรา สถานที่ตั้ง ขนาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ว่า “สุรากลั่น
ดีกรี วันเดือนปีที่บรรจุ คาเตือนตาม
ชุมชน) ชนิดสุราว่าเป็น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
“สุราขาว” ชื่อสุรา
ส่วนประกอบหลัก ดีกรี
ปริมาตรสุทธิ วันเดือนปีที่
บรรจุ คาเตือนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชื่อ
ผู้รับอนุญาต สถานที่ตั้ง
เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี)

เอทานอล
ยื่นพร้อมกับการขออนุญาตตัง้
โรงงานเอทานอล
เก็บตัวอย่างสุราแปลงสภาพ
ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการ
ตรวจรับรองปริมาตร
-

-

โรงงานสุรา
5. ต้องแจ้งราคาขายส่ง
ช่วงสุดท้าย (โรงงาน/
สถานที่ทาสุรา)
6. การเสียภาษีและ
แสตมป์สุรา

ให้แจ้งพร้อมกับการชาระภาษีตาม
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 120-11)

สถานที่ทาสุรา

เอทานอล

ให้แจ้งพร้อมกับการชาระภาษีตามแบบ ให้แจ้งพร้อมกับการชาระภาษีตาม
รายการภาษีสุรา ( สร 120-11)
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 12011)
ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ได้รับงดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษี
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง
สุราสาหรับเอทานอลที่นาไปใช้ทา
สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศ สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศให้
เชื้อเพลิงโดยปฏิบัติตาม
ให้ใช้ราคาประกาศ โดย
ใช้ราคาประกาศ โดย
กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่
ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงาน ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุรา เรียกเก็บภาษีสุราสาหรับสุรากลั่น
สุรา ตามอัตราที่กาหนดใน
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ชนิดสุราสามทับ ที่นาไปผสมกับ
กฎกระทรวง
น้ามันเชื้อเพลิง
7. การขนสุรา
ต้องมีใบอนุญาตขนสุรากากับไปกับ ต้องมีใบอนุญาตขนสุรากากับไปกับการ ต้องมีใบอนุญาตขนสุรากากับไป
การขนสุรา ใช้แบบ ส. 1/43
ขนสุรา ใช้แบบ ส.1/42 ส.1/42 ก.
กับการขนสุราใช้แบบ สอน. 02
และ ส.1/42 ข.
8. การทาบัญชี เอกสาร 1. สุรากลั่น –ระเบียบฯ ควบคุม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมสถานที่
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุม
หลักฐานต่าง ๆ
โรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533
ทาสุราชุมชน พ.ศ. 2549
โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
2. เบียร์ –ระเบียบฯ ควบคุม
(เอทานอล) และประกาศฯ เรื่อง
โรงงานทาสุราแช่ชนิดเบียร์
วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
พ.ศ. 2526 และระเบียบฯ ว่า
สาหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้าสุรา
(เอทานอล)
3. สุราแช่ –ระเบียบควบคุมการ
ทาสุราแช่ ลว. 6 ม.ค. 2507
และระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องดื่ม
วัดปริมาณน้าสุรา

• ความครบถ้วนของข้อความบนฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา อย่างน้อย
ต้องมีข้อความเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธี
บริหารงานสุรา
• ข้อความอื่นบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา เช่น ต้องไม่มีการบรรยาย
สรรพคุณ ต้องไม่มีการใช้เครื่องหมายอื่น ๆ หรือข้อความรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน
• พิจารณาการลอกเลียนแบบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ซึ่งฉลากต้องมีความ
แตกต่างจากฉลากของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (โดยให้
คะแนนรูปภาพและข้อความที่ประกอบร้อยละ 70 ข้อความบนฉลากร้อยละ 20 และพื้นที่ว่าง
บนฉลากร้อยละ 10)

ปริมาณที่แสดง
(กรัม หรือ มิลลิลติ ร)

ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)

ไม่เกิน 50

2

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200

3

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000

4

เกิน 1,000
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(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552)

(กรัม หรือ มิลลิลิตร)

ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)

ไม่เกิน 50

2

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200

3

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000

4

เกิน 1,000

6

ปริมาณที่แสดง

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552)

