
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการออกใบอนุญาตผลติสุราเพ่ือการค้า 

 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  ข้อ  18  และข้อ  19   
ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา  พ.ศ.  2565  และมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2550  อธิบดีกรมสรรพสามิต  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการในการออกใบอนญุาต
ผลิตสุราเพื่อการค้าไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอ  แบบใบอนุญาต  และแบบอื่น ๆ   
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  (ฉบับที่  4)  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพ่ือการค้า  ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า  
ตามแบบ  ภส.  04-01  ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต  
ณ  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตสุราหรือ 
โรงอุตสาหกรรมสุราตั้งอยู่   

ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบรายละเอียด
ในค าขอ  รวมทั้งเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่   หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทราบ  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้ง 
ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น  
ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด   
โดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตและผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตลงนามในแบบค าขอนั้นด้วย   

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต  
ไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต่อไป  และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ 4 ให้สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าและ
โรงอุตสาหกรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงการผลิตสุรา  พ.ศ.  2565   
ให้มีค าสั่งอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้าทราบเป็นหนังสือ   
และให้มาช าระค่าธรรมเนียม  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๖



การอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีสรรพสามิตภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากผู้ยื่นค าขอรับใบอนญุาต
ผลิตสุราเพื่อการค้า  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ผลิตสุราเพื่อการค้า 

ในกรณีที่สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า   ค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า   
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงการผลิตสุรา   พ.ศ.  2565  ให้มีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้าทราบเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  
ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นอุทธรณ์  และระยะเวลาส าหรับ 
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา  
เพื่อการค้าทราบด้วย 

ข้อ 5 ใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้าที่สรรพสามิตพ้ืนที่ออกให้ตามข้อ  4  ให้ใช้แบบใบอนุญาต
ผลิตสุราเพื่อการค้า  ตามแบบ  ภส.  04-02  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 ค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่ยื่นไว้ตามประกาศกรมสรรพสามิตที่ถูกยกเลิกตามข้อ  1  
ก่อนวันที่ประกาศนีใ้ช้บังคบั  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตผลติสรุา  
ตามประกาศนี้  และให้น าประกาศนี้มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตผลิตสุราตามค าขอนั้น 

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 
เอกนติิ  นติิทัณฑ์ประภาศ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๖



 

 

 

 

 

 

เรียน  อธิบดี (ผ่านเจ้าพนักงานสรรพสามติ ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี/พื้นที่สาขา..................................................................) 
 

1. ข้อมลูผู้ผลิตสุราเพ่ือการค้า 
 ประสงค์ขอรับใบอนุญาตผลิตสุรารายใหม ่
 ประสงค์จะผลิตสุราต่อเนื่องจากใบอนุญาตผลิตสุราเดิม เลขท่ี.................................................หมดอายุวันที่............................................................. 
 ประสงค์ขอแก้ไขรายละเอียดใบอนุญาต เลขท่ี..........................................................................หมดอายุวันท่ี............................................................. 
     เหตุผลในการแกไ้ขรายละเอียด.................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ....................................................................................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล      
เลขทะเบยีนสรรพสามิต -- (กรณีผู้ขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเดิม) 
ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคาร...........................................ชั้นที่....................เลขท่ี...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน...........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................................  
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์................................................E-mail................................................................................................................ 
2. รายละเอียดชนิดสุราท่ีจะผลิต 
สุราแช ่
(1)  สุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานท่ีผลิต  
(2)  สุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทที่มิไดผ้ลติเพื่อขาย ณ สถานท่ีผลติ 
(3)  สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ (โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก) 
(4)  สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ (โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง) 
(5)  สุราแช่ชนิดอื่นที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ และสุราแช่ที่ผลติจาก              
          โรงอุตสาหกรรมสรุาขนาดเล็กและขนาดกลาง  

สุรากลั่น 
(1)  สุรากลั่นชนิดสุราขาว (โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก) 
(2)  สุรากลั่นชนิดสุราขาว (โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง) 
(3)  สุรากลั่นชนิดสรุาพิเศษ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน 
(4)  สรุากลั่นชนิดเอทานอล 
(5)  สุรากลั่นชนิดสรุาสามทับที่ผลิตเพื่อขายในราชอาณาจักร 
(6)  สุรากลั่นชนิดสรุาสามทับที่ผลิตเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(7)  สรุากลั่นชนิดสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสรุาพิเศษ 
          (ยกเว้นประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน)  

3. รายละเอียดโรงอุตสาหกรรมสุรา 
โรงอุตสาหกรรมสรุา ตั้งอยู่เลขที.่................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................................................................  
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์...............................................E-mail................................................................................................. 
4. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสรุา 
(1) ขนาดก าลังการผลติ.............................................ลติรต่อวัน หรือ...................................ลิตรต่อปี (กรณสีุรากลั่นให้ค านวณที่ 28 ดีกร)ี 
(2) วันท าการปกติ ตั้งแต่เวลา....................................น. ถึงเวลา ........................................น. ปลีะ............................................วัน 
(3) จ านวนแรงงานท่ีใช้..............................................คน และมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลติสรุาขนาด (รวม)........................แรงม้า  
(4) วัตถุดิบที่เป็นสาระส าคญัที่ใช้ในการผลิตสุรา คือ .................................................................................................................................................... 
     ปริมาณการใช้ผลิตสุราต่อปี...................................................................................................................................................................................... 
     แหล่งที่มาของวัตถุดิบ.............................................................................................................................................................................................. 
(5) ระยะเวลาก่อสร้างโรงอุตสาหกรรม และตดิตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ แล้วเสร็จภายใน................................................วัน นับแต่วนัท่ีไดร้ับใบอนุญาต 
(6) เปิดด าเนินการผลติสรุา ในวันท่ี............................................................................................................................................................................... 
 
* กรณีกรมสรรพสามิตอนุญาตให้เปิดด าเนินการผลิตสุราแล้วไม่ต้องกรอก (5) 
 
 

 

 

 

 

 

     กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
      ค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 

    แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
เลขรับที่                      
วันเดือนป ี    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ   

 
ภส.04-01 

(ผลติสุราเพื่อการคา้) 
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5. เอกสารหรือหลกัฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา  
5.1  เอกสารหรือหลักฐานแสดงคณุสมบัตผิู้ขออนุญาต 

 (1)  สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์   
 ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ หรือใบส าคัญรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
 ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์หรือข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
 รายชื่อคณะกรรมการของสหกรณห์รือของกลุ่มเกษตรกร 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการกลุม่เกษตรกร 

 (2) วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
 ส าเนาหนังสือส าคญัรับรองวิสาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมวสิาหกิจชุมชน 
 ส าเนาวัตถุประสงค์วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
 รายชื่อและสัญชาติกลุ่มบุคคลธรรมดาตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(3) องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนองคก์รเกษตรกร 
 ส าเนาข้อบังคับองค์กรเกษตรกร 
 รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกร 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการองค์กรเกษตรกร 

(4)  นิติบุคคล   
 ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ส าเนาบญัชรีายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิ
 ส าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

5.2 เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกบัสถานที่ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตสุรารายใหม่)  
 แผนทีห่รือพิกัดแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีจะใช้ผลิตสุราเพื่อการค้า 
 แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรา้งภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรมโดยละเอียด โดยให้แสดงการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 
     ที่ใช้ในการผลิตสุราทุกขั้นตอน กรณีสรุากลั่นให้แสดงการติดตั้งเครื่องกลั่นสรุาด้วย 
 ส าเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ีดินที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม หรือ  
    หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ดินทีต่ั้งโรงอุตสาหกรรม หรอื  
    หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจ (เช่น ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน) อนุญาตให้ท าประโยชน์ ในพื้นที่ดินทีต่ั้งโรงอุตสาหกรรม  
    กรณีที่ทางราชการไมส่ามารถออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
 แผนผังการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย (กรณีไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) 

5.3 เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกบัเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตสุรารายใหม่)  
 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ทีผ่ลิตสรุาทั้งหมด กรณโีรงอุตสาหกรรมสรุากลั่นขนาดเล็กและขนาดกลางต้องจัดให้มีวิศวกร     

ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้รับรอง เว้นแต่กรณีใช้เครื่องกลั่นสุรา 
แบบพ้ืนบ้านให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับรอง  

หมายเหตุ “เครื่องกลั่นสุราแบบพื้นบา้น”  หมายความว่า เครื่องกลั่นสุราที่ไม่มีหม้อก าเนิดไอน้ าเพือ่ใช้กลั่นสุรา 
5.4  กรรมวิธีการผลิตสรุา (เฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตสุรารายใหม่)                    
5.5  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ 

 หนังสือมอบอ านาจเฉพาะกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานเกีย่วกับสถานะบุคคล 
     ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
 ระบุ .....................................................................   
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6. ค ารับรอง 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
    6.1 ไมเ่คยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิตสุราหรือขายสุรา 
    6.2 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิตสุราหรือขายสุราแต่ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
    6.3 สถานท่ีที่จะผลติสรุาไม่ใช่สถานประกอบการที่มีลักษณะต้องห้ามออกใบอนุญาตขายสุรา 
    6.4 มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการผลติสรุาตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้ับใบอนุญาต 
    6.5 มีโรงอุตสาหกรรมทีม่ลีักษณะตามทีร่ะบุไว้ในกฎกระทรวงการผลติสรุาตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รับใบอนุญาต 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
      (...............................................................) 

                                                                       วัน เดือน ปี................................................................. 
7. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
   ได้ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ เอกสารและหลักฐาน และตรวจสอบสถานท่ีจะใช้ผลิตสุราแล้ว ปรากฏว่า 
    ค าขอและเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 
    สถานท่ีจะใช้ผลิตสุราเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการผลิตสรุา 
    ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ได้แก.่........................................................................................................................................................................ 
        และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผูย้ื่นค าขอ  แก้ไขเพิ่มเตมิค าขอ  ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา..........วัน 
 

 
         ลงช่ือ ........................................... ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต                    ลงช่ือ.............................................              
                (...........................................)                                                      (...........................................) 
  วัน เดือน ปี..............................................                                            ต าแหน่ง............................................ 
                                                                                          วัน เดือน ปี............................................. 
8. ค าสั่งอธิบดี 
 ให้ออกใบอนุญาตผลติสรุา และใหแ้จ้งให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตผลติสุรามารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ไม่ออกใบอนุญาตผลิตสุรา และใหแ้จ้งค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตทราบ 

 
ลงช่ือ......................................................................... 
      (......................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 

                  วัน เดือน ปี...................................................................... 
9. การรับใบอนุญาตผลิตสุรา 
 ข้าพเจ้าไดร้ับใบอนุญาตผลติสรุาเลขท่ี................................................................................... เมื่อวันท่ี.................................................................แล้ว 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ได้รบัใบอนุญาต 
      (...............................................................) 

                                                                       วัน เดือน ปี................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           ภส.04-02 
 
 
 
เล่มที.่.............................. 
เลขท่ี............................... 

  เลขท่ีใบอนุญาต................................................     

ใบอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า 
                                                                                  ที่ท าการ.................................................................. 
                                                                                   ............................................................................... 
                ............................................................................... 

อธิบดีกรมสรรพสามติอนุญาตให้ ............................................................................................................................. 
ผลิตสุรา ณ โรงอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขท่ี...................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................................... 
ถนน.......................................ต าบล...................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวดั........................................... 
ขนาดก าลังการผลติ......................... ลิตร/วัน หรือ........................ลติร/ปี ก าลังแรงม้าของเครื่องจักร...................................แรงม้า 
โดยให้ผลิตสุรา ดังนี้ 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้งโรงอตุสาหกรรมสุรา........................................................................................................................วัน 
เปิดด าเนินการผลติสรุา วันท่ี............................................................................................................................................................. 
ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน ..........................................บาท (...............................................................................)  
วันท่ีรับเงิน......................................................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับน้ีมผีลตั้งแต่วันท่ี..............................................................ถึงวันท่ี............................................................................... 
 

 ออกให้วันท่ี........................................................................ 
         ลงช่ือ.......................................................................  
               (.....................................................................) 
                             อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ข้อก าหนดในใบอนุญาต 
1. ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 หรือข้อ 17 ของ 

กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 แล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องติดฉลากบนภาชนะบรรจุสุราก่อนน าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม 
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องส่งตัวอย่างสุราตามปริมาณอันสมควรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพสามิต เมื่ออธิบดีมีค าสั่ง

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งตัวอย่างสุราที่ได้รับอนุญาตมาเพื่อตรวจวิเคราะห์ 
4. ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องเรียกเก็บสุราที่ผลิตในคราวเดียวกันกลับคืนทั้งหมด หากพบว่าสุราที่ผลิตมีคุณภาพหรือ

มาตรฐานไม่เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
    
 
 
 
 

(ภาพรหัสคิวอาร์)   
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า 

                      



  
 

 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

 
 วันที่ สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เจ้าหน้าท่ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


