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กฎกระทรวง 

การอนุญาตผลิตสุรา  
พ.ศ. .... 

----------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 

  ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตสุราต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

3.1 กรณใีบอนุญาตผลิตสุราแช่ 
  (1) สุราแช่ชนิดเบียร์และสุราแช่ทุกชนิดนอกจากสุราแช่ตาม (๒) และ (๓)  
ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและต้องมีผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
 (๒) สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมซึ่งใช้เครื่องจักรที่มี
ก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมี
ก าลังรวมต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องมีจ านวนน้อยกว่าเจ็ดคน ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(ก) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(ข) เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

  (ค) เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

(ง) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นผู้มีสัญชาติไทย เว้นแต่กรณี
นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์โดยอาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
หรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญานั้น  
  (๓) สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมซึ่งใช้เครื่องจักรที่มี
ก าลังรวมต่ ากว่าห้าสิบแรงม้าหรือมีก าลังรวมเทียบเท่าต่ ากว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าห้าสิบคน
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่
ชนิดเบียร์ตาม (๒) มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเคยมีประวัติการกระท าความผิดและได้รับโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต จะขออนุญาตได้เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ 

3.2 กรณใีบอนุญาตผลิตสุรากลั่น 
  (1) สุรากลั่นทุกชนิดนอกจากสุรากลั่นตาม (2) (3) (4) และ (๕) ผู้ประสงค์จะขอ
ใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
 (2) สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ผลิตเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสุรากลั่น
ชนิดเอทานอล ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  



- 2 - 
 
 (3) สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่ผลิตเพ่ือขายในราชอาณาจักร ผู้ประสงค์จะขอ
ใบอนุญาตต้องเป็นรัฐวิสาหกิจไทย 
  (4) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวม
ต่ ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวม
ต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องมีจ านวนน้อยกว่าเจ็ดคน ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(ก) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(ข) เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(ค) เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร 
(ง) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ

บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นผู้มีสัญชาติไทย เว้นแต่กรณี
นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาวโดยอาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
หรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญานั้น 
  (5) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวม
ต่ ากว่าห้าสิบแรงม้าหรือมีก าลังรวมเทียบเท่าต่ ากว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าห้าสิบคน โดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาวตาม (4) 
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเคยมีประวัติการกระท าความผิดและได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต จะขออนุญาตได้เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับโทษ 

ข้อ 4 โรงอุตสาหกรรมสุราต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
4.1 โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ 

 (1) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์ 
 (ก) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพ่ือขาย ณ สถานที่ผลิต 
ต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  (ข) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์นอกจาก (ก) ต้องเป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และต้องมีเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต รวมทั้งมีสายการผลิตในกระบวนการบรรจุภาชนะ
ที่สามารถติดตั้งระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ 
ที่ติดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ โรงอุตสาหกรรมดังกล่าว
ต้องผ่านการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (2) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวม
ต่ ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวม
ต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องมีจ านวนน้อยกว่าเจ็ดคน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้   
 (ก) ต้องแยกออกจากที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 
  (ข) ต้องผลิตสุราได้คุณภาพมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  (ค) ต้องใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 
   (ง) ต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะผลิต
สุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 
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  (3) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวม
ต่ ากว่าห้าสิบแรงม้าหรือมีก าลังรวมเทียบเท่าต่ ากว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าห้าสิบคน โดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้   
 (ก) ต้องผลิตสุราได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
  (ข) ต้องใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 
  (ค) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรมสุรา 
  (4) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่อ่ืนนอกเหนือจาก (2) และ (3) ต้องเป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

4.2 โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่น 
  (1) โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า
ห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า
ห้าแรงม้าและคนงานต้องมีจ านวนน้อยกว่าเจ็ดคน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้   
 (ก) ต้องแยกออกจากที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 
  (ข) ต้องผลิตสุราได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
  (ค) ต้องใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 
  (ง) ต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะผลิต
สุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 
  (จ) ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรและต้องมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก าหนด 
  (2) โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า
ห้าสิบแรงม้าหรือมีก าลังรวมเทียบเท่าต่ ากว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าห้าสิบคน โดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตาม ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต้องผลิตสุราได้คุณภาพมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  (ข) ต้องใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 
  (ค) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรมสุรา 
  (3) โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน ต้องเป็น
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและต้องมีขนาดก าลังการผลิตคิดเทียบเป็นน้ าสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์
ยี่สิบแปดดีกรีไม่ต่ ากว่าสามหมื่นลิตรต่อวัน 
  (4) โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดเอทานอล ต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดด าเนินการ 
   (ก) ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตและมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตสุรากลั่นชนิด
เอทานอลให้มีแรงแอลกอฮอล์ได้สูงถึงเก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรี 
  (ข) ต้องติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการค านวณปริมาณสุรากลั่นชนิด
เอทานอล 
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 (ค) ต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย
จากโรงอุตสาหกรรมไปยังกรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมนั้นและส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
  (5) โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดอ่ืนนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ต้องเป็น
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและต้องมีขนาดก าลังการผลิตคิดเทียบเป็นน้ าสุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ยี่สิบแปด
ดีกรีไม่ต่ ากว่าเก้าหมื่นลิตรต่อวัน 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุรา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่
ที่โรงอุตสาหกรรมสุราตั้งอยู่ หรือยื่นตามวิธีการหรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
   ในกรณีที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ผู้ขออนุญาต
ต้องส่งส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวให้กรมสรรพสามิตหนึ่งชุดเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตผลิตสุรา 

ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้รับค าขออนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ 
รวมทั้งเอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอ
อนุญาตทราบ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตก าหนด โดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตและผู้ขออนุญาตลงนามไว้ในแบบค าขอนั้นไว้ด้วย   
   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตต่อไป และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

          ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตรับค าขอไว้พิจารณาแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน เมื่อเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและ
สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3 และโรงอุตสาหกรรมสุราเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 4 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่ออธิบดีเพ่ือพิจารณาออก
ใบอนุญาตผลิตสุราต่อไป 

ข้อ 8 ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งอนุญาต ให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่ผู้ขออนุญาตโดยก าหนดให้มารับ
ใบอนุญาตผลิตสุราภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่า
สละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา 

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ 
ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นค าอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์
ให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย 

         ข้อ 9 ใบอนุญาตผลิตสุราให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยต้องระบุระยะเวลา
ด าเนินการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมและก าหนดเวลาเปิดด าเนินการ และอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ด้วย 
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  9.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องมีคุณสมบัติและต้องมีโรงอุตสาหกรรมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 
  9.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องติดฉลากบนภาชนะบรรจุสุราก่อนน าสุราออกจาก
โรงอุตสาหกรรม 
  9.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องส่งตัวอย่างสุราตามจ านวนอันสมควรโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพสามิต เมื่ออธิบดีมีค าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งตัวอย่างสุราที่ได้รับอนุญาตมาเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ 
  9.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องเรียกเก็บสุราที่ผลิตในคราวเดียวกันกลับคืนทั้งหมด 
หากพบว่าสุราที่ผลิตมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  ข้อ 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องด าเนินการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสุรา และต้องเปิดด าเนินการผลิตสุราภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตผลิตสุรา เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอธิบดีจะขยายระยะเวลาให้ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

ข้อ ๑1 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องมีหนังสือแจ้งอธิบดีก่อนเริ่มด าเนินการผลิตสุราไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน 
   เมื่ออธิบดีได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อธิบดีตรวจสอบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต
สุราได้ด าเนินการตามค าขอและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตสุราโดยถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ 
   ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราด าเนินการไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่ครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราได้ด าเนินการตามค าขอและ
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตสุราโดยถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีมีค าสั่ง
อนุญาตให้เปิดด าเนินการผลิตสุราได้ 

ข้อ ๑2 ก่อนใบอนุญาตผลิตสุราสิ้นอายุ หากผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราผู้ใดประสงค์จะผลิต
สุราต่อเนื่องจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นค าขออนุญาตผลิตสุราตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด ภายในเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   ให้น าความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาต
ผลิตสุราตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ข้อ ๑3 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินการใด ๆ ตามใบอนุญาต ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับสุราและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต และต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดกระท าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับสุรา และกระท าการที่ขัดต่อเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ณ โรง อุตสาหกรรม
ผลิตสุราที่ได้รับใบอนุญาต 

   ข้อ 14 เพ่ือประโยชน์ในการออกใบอนุญาตผลิตสุรา อธิบดีจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการออกใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
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ข้อ 15 ค าขออนุญาตผลิตสุราที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตผลิตสุราตามกฎกระทรวงนี้ และให้น ากฎกระทรวงนี้มาใช้
บังคับกับการออกใบอนุญาตผลิตสุราตามค าขอนั้น  

ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถผลิต
สุราตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตไว้นั้น และหากประสงค์จะผลิตสุราต่อเนื่องจากที่ได้รับอนุญาตไว้ เมื่อใบอนุญาต
ผลิตสุราจะสิ้นอายุ ให้ยื่นค าขอใบอนุญาตผลิตสุราตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด ล่วงหน้าเก้าสิบวันก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและโรงอุตสาหกรรมสุรา 
ให้พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เคยได้รับอนุญาต และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
กฎกระทรวงนี้ส าหรับการอนุญาตในครั้งต่อไป 
   ให้น าความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาต
ผลิตสุราตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ .... เดือน .... พ.ศ. .... 
 

            รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

 


