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อุ เครื่องดื่มแอลกอฮอลตํ่าที่แสดงถึงภูมิป ญญาทองถิ่นของไทย 

ในการหมักขาว พืชสมุนไพร หรือผลไม ใสโองใสไหแลวนําไปฝงดิน

ประมาณ 15 วัน ก็จะไดสุราแชที่มีแอลกอฮอลจากธรรมชาติ 

โดยสุราหมักหรือสุราแชในแตละภาคจะมีสูตรแตกตางกันไปตามภูมิปญญา

ของแตละทองถิ่น 

ปจจุบันผลิตภัณฑ ‘อุ’ ไดรับการรับรองใหเปนหนึ่งในสินคาตามโครงการ 

‘หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ’ ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

โดยสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชนจากการผลิตเพื่อบริโภค และใช

ตอนรับแขกผูมาเยือน พัฒนาขึ้นเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และขยายชอง

ทางการคาไปสูระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในหลายชุมชน

สุราแชพื้นเมือง ‘อุ’

คลินิกภาษี...สุราแ พืนเมอืง ‘อุ’ 
............................................................. 

 
‘อุ’ เคร่ืองดื่มแอลกอ อลต่าํที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ในการหมักขาว พืชสมุนไพร 

หรือผลไม ใสโองใสไหแลวนําไปฝงดินประมาณ 15 วัน ก็จะไดสุราแชที่มีแอลกอ อลจากธรรมชาติ โดย
สุราหมักหรือสุราแชในแตละภาคจะมีสตูรแตกตางกันไปตามภูมิปญญาของแตละทองถิ่น  

ปจจุบันผลติภัณฑ ‘อ’ุ ไดรับการรับรองใหเปนหน่ึงในสินคาตามโครงการ ‘ น่งตาบล น่ง
ผลิตภ ’ ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเพ่ือการพั นาทองถิ่น โดยสามารถสรางงานสรางรายไดใหกบั
ชุมชนจากการผลติเพ่ือบริโภค และใชตอนรับแขกผูมาเยือน พั นาข้ึนเปนอตุสาหกรรมในครัวเรือน และ
ขยายชองทางการคาไปสูระดับอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในหลายชุมชน 
....................................................................................................................................... 
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ผลิตภัณฑสุราแช ‘อุ’ เปนสินคาท่ีผลิตและจําหนายในประเทศเปนหลัก ยังไมมีการนําเขา ‘อุ’ แตอาจมีการนําเขา
หัวเช้ือบาง และการสงออกยังไมแพรหลาย  

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

 

**ผลิตภัณฑสุราแช ‘อุ’ เปนสินคา

ที่ผลิตและจําหนายในประเทศ

เปนหลัก ยังไมมีการนําเขา ‘อุ’ 

แตอาจมีการนําเขาหัวเชื้อบาง 

และการสงออกยังไมแพรหลาย



พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ไดใหความ
หมายของสุราแชไววา ‘สุราที่ไมไดกลั่น และ
หมายรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่นแลว 
โดยมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี’ 

สุราแชและผลิตภัณฑมีดวยกันหลายชนิด 
ทั้งที่เปนสุราแชชนิดสุราผลไม สุราแชพื้นเมือง 
เชน อุ สาเก กระแช และนํ้าตาลเมา เปนตน 
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรีก็จัด
รวมอยูในกลุมนี้ดวย (ไมรวมเบียร)

เริ่มตนกิจการสุราแชพื้นเมือง ‘อุ’

« คุณตองเปนผูไดรับอนุญาตฯ จากกรมสรรพสามิต (ผูขออนุญาตผลิตตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง) 

    ไดแก สหกรณ / นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย / กลุมวิสาหกิจชุมชน / กลุมเกษตรกร /องคกรเกษตรกร

« ขออนุญาตตั้งโรงงาน/ประกอบกิจการโรงงานผลิตสุราแชพื้นเมืองกับกรมสรรพสามิต

« ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร

« จดทะเบียนพาณิชย กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

« ขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (เมื่อมีรายไดจากการขาย ‘อุ’ เกิน 1.8 ลานบาท/ป) กับกรมสรรพากร

พระราชบัญญัติสุราพระราชบัญญัติสุราพระราชบัญญัติสุรา?พระราชบัญญัติสุราพระราชบัญญัติสุรา??พระราชบัญญัติสุรา?พระราชบัญญัติสุรา
รอบรู

การจะเปนผูประกอบการธุรกิจ

ผลิตภัณฑสุราแชพื้นเมือง ‘อุ’ ตองเริ่ม

ตนดําเนินกิจการดวย การขออนุญาต

ต้ังโรงงานและประกอบกิจการโรงงาน

สุราแชพื้นเมือง ณ สํานักงานสรรพ

สามิตพื้นที่ที่โรงงานสุรานั้นตั้งอยู

จากนั้นดํา เนินการก อสร าง

สถานที่ ผลิ ตภายหลั ง ได  รั บแจ  ง

อนุญาตจากกรมสรรพสามิตภายใน 

24 เดือน (หากไมปฏิบัติตามระยะเวลา

ที่ กําหนดถือว าสละสิทธิ์การได  รับ

อนุญาตผลิต) และตองทําหนังสือแจง

ให กรมสรรพสามิตทราบกอนเปด

ดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดย

สถานที่ผลิตตองแยกเปนสัดสวนจาก

ที่อยู อาศัยปกติ ตั้งอยูในทําเลและ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไมกอให

เกิดอันตราย เหตุเดือดรอนรําคาญ 

หรือความเสียหายต อบุคคลหรือ

ทรัพยสินผูอื่น 

เพื่อเป นการส งเสริมให ผู ขอ

อนุญาตเปนชาวชุมชนในทองถิ่น และ

หลีกเลี่ยงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และอันตรายตอทองถิ่น แนะนําให

ผู ประกอบการใชแรงงานผลิตนอย

กวา 7 คน และใชเครื่องจักรตํ่ากวา 

5 แรงมา หากเกินที่กลาวมาตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน

ตอไป

ทั้งนี้ ‘ผูขออนุญาต’ ตั้งโรงงานประกอบกิจการโรงงาน

สุราแชพื้นเมือง หมายถึงบุคคลที่ตองมีคุณสมบัติอยางใด

อยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

• เปนสหกรณ

• เป นกลุ มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราช

บัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่

สถานที่ทําสุราตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต

• เป นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยที่มีผูถือหุนทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู

ในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต

• เปนกลุมบคุคลธรรมดาผูมสีญัชาตไิทย ตามกฎหมาย

เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

• เปนองคกรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุน

ฟนฟูและพัฒนาการเกษตรกร พ.ศ.2542 และมีภูมิลําเนา

อยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต



จากนั้นคุณตองทําการยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี

อากรกับกรมสรรพากร เพื่อใชยื่นแบบแสดงรายการภาษี

และการชําระภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงยื่นคําขอจด

ทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 30 วันนับ

แตวันเริ่มประกอบกิจการ 

นอกจากนี้ เมื่อคุณเปนผูประกอบการที่ขายสินคา ไม

วาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะ

บุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล หากคุณมีรายรับ

จากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่ตอง

ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตอกรมสรรพากร 

แต หากรายได จากยอดขายของคุณไม เกินน้ีคุณก็

สามารถยื่นจดทะเบียนเพื่อขอเปนผูประกอบการจดทะเบียน

ไดเชนกัน และในกรณีที่คุณตองการสงออก ‘อุ’ ไปขายยัง

ตางประเทศ คุณก็มีหนาที่ตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเชน

กัน โดยผูที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมวาเพื่อจุดประสงคใด 

จะตองจัดทํารายงานภาษีเพื่อใชประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีมูลคาเพิ่มกับกรมสรรพากรดวย

 รายงานที่ผู ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่มตองจัดทํา คือ

 • รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ใบกํากับภาษี’

 • รายงานภาษขีาย เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกํากับภาษี’

 • รายงานสินคาและวัตถุดิบ เอกสารหลัก
ฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกํากับ
ภาษี และใบกํากับภาษี’

 โดยผู ประกอบการต องลงรายการใน
รายงานภาษีภายใน  3 วันทําการนับแตวันที่ได
มาหรือจําหนายออกไปซึ่งสินคาหรือบริการ

?...เรื่อง ‘ภาษี’...เรื่อง ‘ภาษี’

รูเฟอง

?...เรื่อง ‘อุ’...เรื่อง ‘อุ’
รูเฟอง

 
ลอมกรอบ2 

รูเฟอง... เรื่อง ‘ภาษี’ 
รายงานท่ีผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตองจัดทํา คือ 

 รายงานภาษีซ้ือ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘ใบกํากับภาษี’ 
 รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกํากับภาษี’ 
 รายงานสินคาและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกํากับภาษี และ

ใบกํากับภาษี’ 
โดยผูประกอบการตองลงรายการในรายงานภาษีภายใน   วันทําการนับแตวันท่ีไดมาหรือจําหนายออกไป

ซ่ึงสินคาหรือบริการ 
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 ภาษีของผูผลิต ‘อุ’ 
ที่มาของชื่อสุราแชพ้ืนเมือง ‘อุ’ น้ัน มาจากภาชนะทีใ่ชบรรจุ ซ่ึงคําวา ‘อุ’ เปนภาษาทองถิ่น 

หมายถึง ‘ไห’ สวนชือ่เรียกอกีชื่อของเหลาอ ุที่เรียกวา ‘เหลาชาง’ น้ันมีที่มาจากเวลาดื่มตองเสียบหลอด
สองอันลงไปในไห ทําใหมีลักษณะคลายกบังาชาง นอกจากน้ี เวลาดืม่เหลาอุพรอมกันสองคนจากไหใบ
เดียวกัน ผูดื่มจะอยูในทาทางที่มีลักษณะหวัชนกัน คลายกับการชนชางน่ันเอง 
 
ลอมกรอบ  

รูเฟอง... เรื่อง ‘อุ’  
ิธีการผลิต ‘อ’ุ  

      วัตถุดิบท่ีใชผลิตอุไดจากขาวเหนียวท่ีนําไปแชน้ํา 1 คืน แลวนําแกลบมาคลุกเคลาใหเขากัน เสร็จแลวนําไป
นึ่งใหสุก นําออกมาผ่ึงลมใหขาวเย็น จากนั้นนําหัวเช้ือมาคลุกเคลาใหเขากัน แลวนําไปหมักไวในไหมังกรใหญ
ประมาณ  คืน นําออกมาบรรจุใสไห (อุ) ใชใบตองกลวยปดปากไหกอน แลวนําขี้เถาผสมน้ําพอเปนกอนปดทับอีก
ครั้งหนึ่ง หมักท้ิงไวอีก 15 วัน อุก็จะก็เริ่มไดท่ี สามารถนํามาด่ืมไดทันที 
 
 

กอนจะทาํการผลิต ‘อ’ุ คุณซ่ึงเปนผูประกอบการ ตองย่ืนเร่ืองทํา สญัญาผลิตและขายสงสุรา กับ
กรมสรรพสามิต เพ่ือดาํเนินการผลติสุราอยางถกูตอง จากน้ันสงตัวอยางสุราแชใหกรมสรรพสามิต หรือ
หนวยงานอื่นที่กรมสรรพสามิตตกลงเห็นชอบทําการตรวจวเิคราะหคุณภาพกอน เม่ือไดรับอนุญาตจึงจะ
นําสุราแชออกจากสถานที่ผลิตได  

ทั้งน้ี คุณยังตองจัดทําบญัชแีละงบเดอืนเพ่ือแสดงจํานวนสุราหรือเชือ้สุราตอเจาพนักงาน
สรรพสามิต ภายในวันที ่7 ของเดอืนถดัไปอีกดวย 

 
 
 
 

วิธีการผลิต ‘อุ’ 

 วัตถุดิบท่ีใชผลิตอุไดจากขาวเหนียวที่นําไป
แชนํ้า 1 คืน แลวนําแกลบมาคลุกเคลาให
เขากัน เสร็จแลวนําไปนึ่งใหสุก นําออกมา
ผึ่งลมใหขาวเย็น จากนั้นนําหัวเชื้อมาคลุกเคลา
ใหเขากัน แลวนําไปหมักไวในไหมังกรใหญ
ประมาณ 3 คืน นําออกมาบรรจุใสไห (อุ) ใช
ใบตองกลวยปดปากไหกอน แลวนําขี้เถาผสม
นํ้าพอเปนกอนปดทับอีกครั้งหนึ่ง หมักทิ้งไว
อีก 15 วัน อุก็จะก็เริ่มไดที่ สามารถนํามาดื่ม
ไดทันที



หนวยงานตรวจวิเคราะหคุณภาพสุรา

เพื่อใหมีหนวยงานที่สามารถตรวจวิเคราะหคุณภาพสุรามากเพียงพอ อัน
เปนการอํานวยความสะดวกแกผูไดรับใบอนุญาตผลิตสุราในการสงสุราไปตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ กรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง จึงกําหนดหนวยงาน
ตรวจวิเคราะหคุณภาพสุรา ดังนี้

1.หนวยงานที่ตรวจเฉพาะสุราแช คือ กรมสรรพสามิต กรมวิชาการเกษตร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรบริการหรือหนวยงานของกรม 
สถาบันราชภัฏ หรือหนวยงานของสถาบันดังกลาว

2.หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรมสรรพสามิตใหความเห็นชอบ 
เชน ศูนยวิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.) สถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม และศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

?...เรื่อง ‘อุ’...เรื่อง ‘อุ’
รูเฟอง

ภาษีของผูผลิต ‘อุ’

ที่มาของชื่อสุราแชพื้นเมือง ‘อุ’ นั้น มา

จากภาชนะที่ใชบรรจุ ซึ่งคําวา ‘อุ’ เปนภาษา

ทองถิ่น หมายถึง ‘ไห’ สวนชื่อเรียกอีกชื่อของ

เหลาอุ ที่เรียกวา ‘เหลาชาง’ นั้นมีที่มาจากเวลา

ดื่มตองเสียบหลอดสองอันลงไปในไห ทําใหมี

ลักษณะคลายกับงาชาง นอกจากนี้ เวลาดื่ม

เหลาอุพรอมกันสองคนจากไหใบเดียวกัน ผูดื่ม

จะอยูในทาทางที่มีลักษณะหัวชนกัน คลายกับ

การชนชางนั่นเอง

กอนจะทําการผลิต ‘อุ’ คุณซึ่งเปนผูประกอบการ ตองยื่นเรื่อง

ทํา สัญญาผลิตและขายสงสุรา กับกรมสรรพสามิต เพื่อดําเนินการ

ผลิตสุราอยางถูกตอง จากนั้นสงตัวอยางสุราแชใหกรมสรรพสามิต 

หรือหนวยงานอื่นที่กรมสรรพสามิตตกลงเห็นชอบทําการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพกอน เมื่อไดรับอนุญาตจึงจะนําสุราแชออกจาก

สถานที่ผลิตได 

ทั้งนี้ คุณยังตองจัดทําบัญชีและงบเดือนเพื่อแสดงจํานวนสุรา

หรือเชื้อสุราตอเจาพนักงานสรรพสามิต ภายในวันที่ 7 ของเดือน

ถัดไปอีกดวย

ระหว  า งกระบวนการผลิต

ในธุรกิจผลิตภัณฑสุราแชพื้นเมือง 

‘อุ’ มีประเภทภาษีหลักๆ ที่เขามา

เกี่ยวของกับธุรกิจของคุณนั่นคือ

• ภาษีสุรา ผูที่ไดรับอนุญาต

ให ผลิตสุราจะต องเสียภาษีก อน

ขนสุราออกจากโรงงานตามอัตรา

ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง รวม

ถึงคาธรรมเนียมประจําปต อกรม

สรรพสามิต การเก็บภาษีสวนใหญจะ

กระทําโดยปดแสตมปสุราที่ภาชนะ

บรรจุสุราภายใต การควบคุมของ

พนักงานเจาหนาที่ 

นอกจากนี้ คุณซึ่งเปนผูมีหนา

ที่ เสียภาษีสุรายังมีหนาที่ต องเสีย

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย 

ในอัตรา 10% ของภาษีสุรา และ

ตองเสียเงินเขากองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพในอัตรา 2% ของ

ภาษีสุรา รวมทั้งภาษีบํารุงองคการ

กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ

แหงประเทศไทยในอัตรา 1.5 % ของ

คาภาษี

• ภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อคุณตอง

ซื้อวัตถุดิบใดๆ ไมวาจะเปนขาวสาร 

แกลบ ไห และอุปกรณตางๆ ราคา

ของที่เราซื้อมักบวกภาษีมูลคาเพิ่ม

มาแลว เทากับวาคุณเปนผูเสียภาษี

ในสวนนี้ 



ภาษีจากการจําหนาย ‘อุ’
 กอนที่คุณจะนําอุ หรือผลิตภัณฑสุราแชอื่นๆ 

ออกวางจําหนาย ตองดําเนินการกับกรมสรรพสามิต 

ดังนี้

•  ขออนุญาตจําหนายสุราแช

• แจงราคาขายสุรา ณ โรงงานสุรา กรณีผลิต
สุราชนิดหรือประเภทใหม ตองแจงราคาขายกอน

ดําเนินการขายไมนอยกวา 15 วัน

• ปดแสตมปสรุาบนปากภาชนะสรุา และแสดง

เครือ่งหมายรบัรองคณุภาพสรุา ตามทีก่รมสรรพสามติ

กําหนด รวมทั้งแสดงฉลากผลิตภัณฑสุราใหถูกตอง

ตามกฎเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข คือ ภาชนะ

บรรจุสุรา และฉลากสุราแชพื้นเมืองตองแสดงปริมาณ

ของสินคาที่หีบหอ ฉลากตองมีคําเตือนเปนภาษาไทย

ที่มองเห็นไดงาย และตองมีคําเตือนบนฉลาก

?...เรื่อง ‘อุ’...เรื่อง ‘อุ’
รูเฟอง

ใบอนญุาตจาํหนายสรุา มดีวยกนัทัง้สิน้ 7 ประเภท คอื

 ประเภทที ่ 1: สาํหรบัขายสรุาทกุชนดิ ครัง้หนึง่เปน
จาํนวนตัง้แต 10 ลติรขึน้ไป

 ประเภทที ่ 2: สาํหรบัการจาํหนายสรุาทีผ่ลติหรือทาํ
ขึน้ในราชอาณาจกัร ครัง้หนึง่เปนจาํนวนตัง้แต 10 ลติร
ขึน้ไป

 ประเภทที ่ 3: สาํหรบัขายสรุาทกุชนดิ ครัง้หนึง่เปน
จาํนวนตํา่กวา 10 ลติร 

 ประเภทที ่ 4: สาํหรบัการจาํหนายสรุาทีผ่ลติหรือทาํ
ขึน้ในราชอาณาจกัร ครัง้หนึง่เปนจาํนวนตํา่กวา 10 ลติร 

 ประเภทที ่ 5: สาํหรบัขายสรุาทกุชนดิ ครัง้หน่ึงเปน
จาํนวนตํา่กวา 10 ลติร เพือ่ดืม่ ณ สถานทีข่ายเปนการ
ชัว่คราวไมเกนิ 10 วนั

 ประเภทที ่ 6: สาํหรบัการจาํหนายสรุาทีผ่ลติหรือทาํ
ขึน้ในราชอาณาจกัร ครัง้หนึง่เปนจาํนวนตํา่กวา 10 ลติร 
เพือ่ดืม่ ณ สถานทีข่ายเปนการชัว่คราวไมเกนิ 10 วนั

 ประเภทที ่ 7: สาํหรบัการขายสรุาทกุชนดิ คร้ังหน่ึง
เปนจาํนวนตํา่กวา 10 ลติร เพือ่ดืม่ภายในสมาคม หรือ
สโมสร

• ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการผลิต อาจ

ตองมีการวาจางแรงงานมาชวยในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง

กระบวนการดานภาษีที่ตองดําเนินการในขั้นตอนนี้

คือคุณตองหักภาษี ณ ที่จาย เมื่อจายเงินเดือน คา

จาง และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน 

ตลอดจนการจางผลิตสินคา การใหเชา และการประกัน

วินาศภัย เปนตน

นอกจากนี ้คณุตองจดัทาํรายงานภาษซีือ้ รายงาน

ภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพื่อบันทึก

จํานวนยอดขายสินคาและจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คุณ

เรียกเก็บจากผูซื้อสินคาในแตละวัน โดยตองลงรายการ

ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่จําหนายสินคาออกไป 

และเมื่อถึงสิ้นเดือนคุณตองรวมยอดขายและภาษีขาย

เพื่อยื่นแสดงกับกรมสรรพากรตอไป



???...เรื่อง ‘ภาษีอุ’...เรื่อง ‘ภาษีอุ’...เรื่อง ‘ภาษีอุ’
รูเฟอง

 คุณตองทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี เสีย
ภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบียน
ดังนี้

 • ผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา 
ยื่นแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง แสดงรายการ
ภาษเีดอืนมกราคม-มถินุายน ยืน่แบบ ภ.ง.ด.94 
เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต ละป  
และแสดงรายการภาษเีดอืนมกราคม-ธนัวาคม 
ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษภีายในเดอืนมีนาคม
ปถัดไป   

  • ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล ยื่น
แบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง 

 1.ภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่น
แบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับ
แตวันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี 

 2.ภาษีเงินไดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่น
แบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับ
แตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  

 ในการผลิต ‘อุ’ ออกจําหนาย สิ่งที่ผูประกอบการ

ทุกคนตองทําคือ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีพรอมเสีย

ภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจผลิตภัณฑสุราแชพื้นเมือง ดังนี้

 
ลอมกรอบ5 

รูเฟอง... เรื่อง ‘อุ’ 
ใบอนุญาตจําหนายสุรา มีดวยกันท้ังส้ิน 7 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี  สําหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต้ังแต 10 ลิตรขึ้นไป 
ประเภทท่ี  สําหรับการจําหนายสุราท่ีผลิตหรือทําขึ้นในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต้ังแต 10 

ลิตรขึ้นไป 
ประเภทท่ี  สําหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวา 10 ลิตร  
ประเภทท่ี  สําหรับการจําหนายสุราท่ีผลิตหรือทําขึ้นในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวา 10 

ลิตร  
ประเภทท่ี  สําหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวา 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานท่ีขายเปนการ

ช่ัวคราวไมเกิน 10 วัน 
ประเภทท่ี  สําหรับการจําหนายสุราท่ีผลิตหรือทําขึ้นในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวา 10 

ลิตร เพื่อด่ืม ณ สถานท่ีขายเปนการช่ัวคราวไมเกิน 10 วัน 
ประเภทท่ี  สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวา 10 ลิตร เพื่อด่ืมภายในสมาคม หรือ

สโมสร 
 
 
 ในการผลิต ‘อ’ุ ออกจําหนาย สิ่งที่ผูประกอบการทุกคนตองทาํคอื การย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
พรอมเสียภาษีที่เกี่ยวของกบัธุรกิจผลติภัณฑสุราแชพ้ืนเมือง ดังน้ี 
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 ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการจําหนายผลติภัณฑสุราแชพ้ืนเมือง ตองมีการวาจางแรงงาน 
เชน พนักงานขาย กระบวนการดานภาษีทีต่องดาํเนินการในข้ันตอนน้ีคือ เม่ือคุณจายเงินเดือน คาจาง 
และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน รวมไปถึงการใหบริการ การโ ษณา การและขนสง 
กระบวนการทั้งหมดน้ีตองมีการหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย ทุกคร้ัง โดยคุณมีหนาทีห่ักภาษีและนําสงตอ
กรมสรรพากรภายในวันที ่7 ของเดอืนถดัจากเดือนที่มีการจายเงินได 

 ภาษีเงินได เม่ือมีรายไดการขายผลิตภัณฑสุราแชพ้ืนเมือง คุณมีหนาทีต่องเสียภาษีเงินได
ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• หากคุณตองการจะโฆษณาสรรพคุณสุราแชตามสื่อ

สิ่งพิมพตางๆ ตองขออนุญาตโฆษณาตอกองควบคุม

อาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะ

ทําการโฆษณาไดตามที่ไดรับอนุญาต

• คุณตอง จัดทําบัญชีและงบเดือน เพื่อแสดงจํานวน

สุราตอเจาพนักงานสรรพสามิตภายในวันที่ 7 ของเดือน

ถัดไป



ลอมกรอบ6 
รูเฟอง... เรื่อง ‘ภาษีอุ’ 

คุณตองทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี เสียภาษีประจําป ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้ 
   ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดา ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
มิถุนายน ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแตละป และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-
ธันวาคม ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปถัดไป    
   ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคล ย่ืนแบบชําระภาษีปละ 2 ครั้ง  

1.ภาษีเงินไดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแตวันครบ 6 เดือน
ของรอบระยะเวลาบัญชี  

2.ภาษีเงินไดส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี   
 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม เน่ืองจากในข้ันตอนการผลติคุณไดซ้ือวตัถดุิบบางอยางมา และส่ิงที่คุณซ้ือจะ
บวกภาษีมูลคาเพ่ิมมาดวย (คุณเปนผูรับภาระเสียภาษีสวนน้ัน) ดังน้ัน ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจ
บวกภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปได ซ่ึงลกูคาของคุณจะกลายเปนผูเสียภาษีน้ีแทน แตที่สาํคญัคอืคุณตอง ออก
ใบกาํกับภาษี หรือบลิเงินสดใหลูกคาเก็บไวเปนหลักฐานดวย 

สําหรับกรณีที่คุณขาย ‘อ’ุ จนมีรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่ตองย่ืนแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากร โดยคํานวณภาษีทีต่องเสียจาก ภาษีขาย หักดวย ภาษี
ซ้ือ 
 
ลอมกรอบ7 

รูเฟอง...เรื่อง ‘ภาษีอุ’ 
ถาสง ‘อุ’ ไปขายตางประเทศ 

สินคาสงออกโดยท่ัวไปมักมีอัตราอากรสงออกเปน 0% ‘อุ’ ก็เชนเดียวกัน หากตองการสงสุราแชพื้นเมือง
อยาง ‘อุ’ ท่ีผลิตได ไปขายตางประเทศ คุณอาจขอยกเวนภาษีสุราสําหรับสินคาท่ีจะสงออกไปตางประเทศได โดย
ตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกับการขอและการยกเวนภาษีสุรา การเก็บสินคาใน
คลังสินคาทัณฑบนและการขนสินคาดังกลาวออกจากโรงงานเพื่อสงออกไปขายตางประเทศ  
 แตอยางไรก็ตาม กรณีไมเคยนําเขาหรือสงออกสินคาใดๆ มากอน คุณตองลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากรกอน (แตหากเคยลงทะเบียนแลวใหขาม
ขั้นตอนนี้ไป) หลังจากนั้นจึงดําเนินการขออนุญาตสงสุราแชพื้นเมือง ‘อุ’ ออกนอกราชอาณาจักร ขออนุญาตขนสุรา 
แลวนําใบอนุญาตดังกลาวไปย่ืนตอศุลกากรในขั้นตอนพิธีการสงออกตามชองทางท่ีจะสงออกสินคา คือ ทาง
อากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย  

โดยคุณจะตองจัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ เพื่อใชประกอบการ
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีดวย 
 

**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘สงออก’  
 


ก

ก



 

ก 

 
 
ทั้งน้ี คุณสามารถย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

สาขาในเขตทองที่ หรืองายๆ เพียงปลายน้ิว Click (ฝง link: 
http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=01) 

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ตอกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขต

ทองที่ 

???...เรื่อง ‘ภาษีอุ’...เรื่อง ‘ภาษีอุ’...เรื่อง ‘ภาษีอุ’
รูเฟอง ถาสง ‘อ’ุ ไปขายตางประเทศ

 สินคาสงออกโดยทั่วไปมักมีอัตราอากรสง
ออกเปน 0% ‘อ’ุ ก็เชนเดียวกัน หากตองการ
สงสุราแชพื้นเมืองอยาง ‘อ’ุ ที่ผลิตได ไปขาย
ตางประเทศ คุณอาจขอยกเวนภาษีสุราสําหรับ
สินคาที่จะสงออกไปตางประเทศได โดยตอง
ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวงเกี่ยวกับการขอและการยกเวนภาษี
สุรา การเก็บสินคาในคลังสินคาทัณฑบนและ
การขนสินคาดังกลาวออกจากโรงงานเพื่อสง
ออกไปขายตางประเทศ 

 แตอยางไรก็ตาม กรณีไมเคยนําเขาหรือ
สงออกสินคาใดๆ มากอน คุณตองลงทะเบียน

เปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร
กอน (แตหากเคยลงทะเบียนแลวใหขามขั้น
ตอนนี้ไป) หลังจากนั้นจึงดําเนินการขออนุญาต
สงสุราแชพื้นเมือง ‘อ’ุ ออกนอกราชอาณาจักร 
ขออนุญาตขนสุรา แลวนําใบอนุญาตดังกลาว
ไปยื่นตอศุลกากรในขั้นตอนพิธีการสงออกตาม
ชองทางที่จะสงออกสินคา คือ ทางอากาศ ทาง
เรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย 

 โดยคุณจะต องจัดทํารายงานภาษีซื้อ 
รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
เพื่อใชประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ดวย

• ภาษีหัก ณ ที่จาย ในกระบวนการจําหนาย

ผลิตภัณฑสุราแชพื้นเมือง ตองมีการวาจางแรงงาน 

เชน พนักงานขาย กระบวนการดานภาษีที่ตองดําเนิน

การในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจายเงินเดือน คาจาง 

และสวัสดิการใหกับพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน 

รวมไปถึงการใหบริการ การโฆษณา การและขนสง 

กระบวนการทั้งหมดนี้ตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่

จาย ทุกครั้ง โดยคุณมีหนาที่หักภาษีและนําสงตอกรม

สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการ

จายเงินได

• ภาษีเงินได เมื่อมีรายไดการขายผลิตภัณฑ

สุราแชพื้นเมือง คุณมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามรูป

แบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

• ภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจากในขั้นตอนการผลิต

คุณไดซื้อวัตถุดิบบางอยางมา และสิ่งที่คุณซื้อจะบวก

ภาษีมูลคาเพิ่มมาดวย (คุณเปนผูรับภาระเสียภาษีสวน

นั้น) ดังนั้น ในการตั้งราคาขายสินคา คุณอาจบวกภาษี

มูลคาเพิ่มเขาไปได ซึ่งลูกคาของคุณจะกลายเปนผูเสีย

ภาษีนี้แทน แตที่สําคัญคือคุณตอง ออกใบกํากับภาษี 

หรือบิลเงินสดใหลูกคาเก็บไวเปนหลักฐานดวย

สําหรับกรณีที่คุณขาย ‘อุ’ จนมีรายไดมากกวา 

1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มกับกรมสรรพากร โดย

คํานวณภาษีที่ตองเสียจาก ภาษีขาย หักดวย ภาษีซื้อ



“มีรายไดครั้งหนา...อยาลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ขาวดี..

ภาษีนารู
 สําหรับผูประกอบการที่เปน
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปน
กรณีพิเศษ เพื่อชวยกระตุนและ
สงเสริมการดําเนินธุรกิจรายยอย
ในอีกทางหนึ่ง 

 ตดิตามไดท่ี ‘คูมือภาษีสาํหรบั
วิสาหกิจชุมชน’

???...เรื่อง ‘ภาษีอุ’...เรื่อง ‘ภาษีอุ’...เรื่อง ‘ภาษีอุ’
รูเฟอง

สุราแชพื้นเมืองอยาง ‘อุ’ ตองเสียภาษีอะไรบาง

 • ภาษีสุรา ใชอัตราภาษีเดียวกันทั้งผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ตามประเภทสุรา

 • ภาษีสุราแชพื้นเมือง ปจจุบันลดอัตราภาษีตามมูลคารอยละ 25 หรือ 70 บาท/ลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์

 • คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําสุราโรงหนึ่ง ปละ 5,000 บาท

 • คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเก็บหรือรักษาสุราไว ณ ที่อื่น ปละ 1,000 บาท

 • คาใบอนุญาตใหทําเชื้อสุราสําหรับใชในโรงงาน เครื่องจักรกลกําลังรวมตํ่ากวา 5 แรงมา/ใชคนงานนอยกวา
  7 คน ปละ 250 บาท

 • ผูมีหนาที่เสียภาษีสุราจะตองมีหนาที่เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย จํานวน 10% ของภาษีสุรา

 • ผูมีหนาที่เสียภาษีสุราจะตองมีหนาที่เสียภาษีบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 2% 
  ของภาษีสุรา

 • ผูมีหนาที่เสียภาษีสุราจะตองมีหนาที่เสียภาษีเงินบํารุงเขาองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
  แหงประเทศไทย จํานวน 1.5% ของภาษีสุรา



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวง การ คลัง 
ถนน พระราม 6 แขวง สามเสน ใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

จัดทําความรูโดย 

 คณะ ทํางาน  โครงการ คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง 

ภาค 4 ประกอบ ดวย จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน 

นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร เลย 

สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู 

อุดรธานี บึงกาฬ รอยเอ็ด

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

กาํเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค การ ให ความ 

รู เรื่อง ภาษี แก ประชาชน อยาง ครบ ถวน 

โดย รวม ถึง เปน นวัตกรรม การ ให บริการ 

ดาน ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ของ 3 กรม ภาษ ี

ไดแก กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง เนน ให บริการ ณ จุด 

เดียว เพื่อ เปน ทาง เลือก ใหม ใน การ เขา 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุม เปา หมาย

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู ประกอบ การ 

ราย ใหม และ ผู ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ไดที่

http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689


