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หลายคนคงคุ้นหูกับเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ร้องว่า ‘สุรา 

เขาแปลว่าเหล้า’ แต่สุราที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คือ

สุรากลั่นชุมชนรสชาติดี ที่สามารถสร้างรายได้ดีด้วย 

ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าการท�าสุราขายนั้นสร้างรายได้งามเพียงใด แต่

รายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับภาษีด้วยเช่นกัน 

เพื่อให้หายข้องใจไปท�าความรู้จักกับสุรากลั่นชุมชนภาษีสุรา

แล้วหาช่องทางสร้างรายได้กันดีกว่า

สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน สุราคนไทยรักษาไว้ให้ก้าวไกลสู่สากล

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

เป็นผู้ได้รับอนุญาตฯ จากสรรพสามิต (ผู้ขออนุญาตผลิต
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง) คือ สหกรณ์ / นิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / วิสาหกิจชุมชน / 
กลุ่มเกษตรกร / องค์กรเกษตรกร

                              « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร  

                              « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายสุรากลั่นชุมชนเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

                              « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขออนุญาตน�าเข้า ขออนุญาตตั้งโรงงาน/ประกอบกิจการโรงงานผลิตสุรากลั่น
ชุมชน

ขอใบอนุญาตขายสุรา ขออนุญาตส่งสุราออก
นอกราชอาณาจักร

ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตผลิตและจ�าหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตขนสุรา ขออนุญาตขนสุรา

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า แจ้งวันเวลาท�าการผลิต วางจ�าหน่าย ลงทะเบียน Paperless

ช�าระภาษีสุรา จัดท�าบัญชีประจ�าวันและงบเดือน ออกใบก�ากับภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ปิดและขดีฆ่าแสตมป์ (ปัจจบุนั
ไม่มกีารน�าเข้าสรุากลัน่ชมุชน

มาในราชอาณาจกัร) แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน

จัดท�ารายงานภาษี 
(กรณีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี

จัดท�ารายงานภาษี การปิดและขีดฆ่าแสตมป์ จัดท�ารายงานภาษี

ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้

ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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‘สุรา’ หลากความหมาย ได้รสชาติที่แตกต่าง 
‘สุรา’ หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือ

ของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียว
กับสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน�้าหรือ
ของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน�้า
สุรา

‘เชื้อสุรา’ หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าว
หมัก หรือเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่น
แล้ว  สามารถท�าให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ท�าสุราได้

‘สุราแช่’ หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้
หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้วแต่
ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย

‘สุรากลั่น’ หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว 
และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นได้ผสมกับสุราแช่
แล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีด้วย

ว่าด้วย... ‘สุรากลั่น’

 สุรากลั่นชุมชน หมายความว่า สุรากลั่น
ชนิดสุราขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน
ประกาศกรมสรรพสามติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท�าและขายสุรากลั่น
ชุมชน ซึ่งสุรากลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1.มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 
35 ดีกรี และ 40 ดีกรี 

  2.มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซล
ออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิล
คาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบน
โซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อน
ในน�้าสุรา โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด

เปิดร้านลองลิ้มชิม ‘สุรากลั่นชุมชน’

  ชี้แจงแถลงไขในความหมายของสุราแต่ละประเภท

จนพอเข้าใจไปบ้างแล้ว ไปท�าความรู้จักกับสุราในความ

หมายตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 2 ชนิด คือ 

สุราแช่ กับ สุรากลั่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาษีแตกต่าง

จากผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจอื่นๆ ด้วยเช่นกัน



	 รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดท�า	คือ

	 •	รายงานภาษีซื้อ	เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ	‘ใบก�ากับภาษี’

	 •	รายงานภาษีขาย	เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ	‘ส�าเนาใบก�ากับภาษี’

	 •	รายงานสินค้าและวัตถุดิบ	เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ	‘ส�าเนาใบก�ากับ

ภาษี	และใบก�ากับภาษี’

	 โดยผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงานภาษีภายใน		3	วันท�าการนับแต่วันที่ ได้มาหรือ

จ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

 ก่อนโดดลงไปเป็นผู ้ประกอบ

กิจการสุรากลั่นชุมชน ลองส�ารวจ

คุณสมบัติของตัวเองอีกครั้ง ก่อน

ตัดสินใจว่าคุณมีคุณสมบัติอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ (หากมีก็ 

สามารถยื่นขออนุญาตท�าสุรากลั่น

ชุมชนกับกรมสรรพาสามิตได้เลย) 

 1.เป็นสหกรณ์

 2.เป็นกลุ ่มบุคคลธรรมดาผู ้มี

สัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับ

วิสาหกิจชุมชน

 3 . เป ็ นก ลุ ่ ม เ กษตรกรที่ จ ด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ.2542 และมีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่

ที่สถานที่ท�าสุรากล่ันชุมชนตั้งอยู่ขณะ

ที่ขออนุญาต

 4.เป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้น

ทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิล�าเนา

อยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ท�าสุรากลั่นชุมชน

ตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต

 5.เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระ

ราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร พ.ศ.2542 และมีภูมิล�าเนา

อยู่ในพื้นท่ีที่สถานที่ท�าสุรากลั่นชุมชน

ตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต

 จากนั้นคุณก็ยื่นขอมีเลขประจ�า

ตัวผู้เสียภาษีอากร จากนั้นจึงยื่นค�าขอ

จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วัน

เริ่มประกอบกิจการ 

 นอกจากนี ้เมือ่คณุเป็นผูป้ระกอบ 

การทีข่ายสนิค้า ไม่ว่าจะประกอบกิจการ 

ในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  

คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

ที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับจาก 

การขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาท 

ต่อปี คุณมีหน้าที่ต ้องยื่นค�าขอจด 

ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ต่อกรมสรรพากร 

 แต ่หากรายได ้จากยอดขาย

ของคุณไม่เกินนี้คุณก็สามารถยื่นจด

ทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการจด

ทะเบียนได้เช่นกัน และในกรณีที่คุณ

ต้องการส่งออกสุรากล่ันชุมชนไปขาย

ยังต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน โดยผู้

ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าเพื่อ

จุดประสงค์ใด จะต้องจัดท�ารายงาน

ภาษีเพื่อใช้ประกอบการย่ืนแบบแสดง

รายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม

สรรพากรด้วย
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ชิมลางการผลิตสุรากลั่นชุมชน

 การปรุงสุราชุมชน มีการใช้สมุนไพรและเครื่อง

เทศเป็นส่วนผสมที่ควรคัดคุณภาพ อาทิ ในลูกแป้ง

เหล้าจะต้องมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย ์

ที่ท�าให้สาโทมีรสเปลี่ยนหรือเสีย การมีสุขลักษณะของ

การผลิตที่จะต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

จะผลิตเพ่ือการจ�าหน่าย หรือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ

ชุมชน ยิ่งต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ เรียกได้ว่าถ้าจะผลิต

จ�าหน่ายทั้งที ต้องให้ได้ GMP ด้วย

 ดังนั้น การเลือกท�าเลตั้งและอาคารผลิต เครื่อง

มือเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตต้องเหมาะสม มี

การควบคุมการผลิตที่ดี เพื่อให้ได้สุรากลั่นชุมชนที่

สะอาดปลอดภัย มีการสุขาภิบาลที่ดี มีการบ�ารุงรักษา

และท�าความสะอาดสถานที่ผลิตให้อยู ่ในสภาพที่

สะอาดและถูกสุขลักษณะอย่างสม�่าเสมอ
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 น�้าที่น�ามาใช้ในการผสมปรุงแต่งสุรา ควร
เป็นน�้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าน�้าดื่ม 
รวมท้ังอุปกรณ์ในการผลิตสุรา เช่น อุปกรณ์
การหมัก การกลั่น การเก็บ น�้าสุรา ควรใช้
อุปกรณ์ท่ีเป็นสแตนเลสท่ีไม่ได้เชื่อมต่อด้วย
ตะกั่ว กรณีถังหมักถ้าจะใช้พลาสติกควรเป็น
พลาสติกเกรดเอคุณภาพดี ท�าด้วยโพลีเอททิลีน 
ห้ามใช้ถังพลาสติกรีไซเคิล

 สถานที่ผลิตต้องแยกเป็นสัดส่วนจาก 
ท่ีอยู่อาศยัปกต ิ ตัง้อยู่ในท�าเลและสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อน 
ร�าคาญ หรอืความเสยีหายต่อบคุคลหรอืทรพัย์สนิ 
ผู้อื่น

 แนะน�าว่าคุณควรใช้แรงงานผลิตน้อยกว่า 
7 คน และใช้เครื่องจักรต�่ากว่า 5 แรงม้า หาก
เกินที่กล่าวมา ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
โรงงานต่อไป

 ทั้งนี้ คุณซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชน ต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่อไปนี้

 • ขออนญุาตผลติสรุากลัน่ชมุชนต่อกรมสรรพสามติ

 • ย่ืนขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ท�าสุรากล่ันชุมชน 

พร้อมด้วยแผนผังสถานที่ตั้ง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องจักร

และอุปกรณ์ เรื่องการท�าสุรา ณ ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่

ที่โรงงานนั้นตั้งอยู่

 • ด�าเนินการก่อสร้างสถานที่ผลิตภายหลังได้รับแจ้ง

อนญุาตจากกรมสรรพสามติภายใน 36 เดือน (หากไม่ปฏบิตัิ

ตามระยะเวลาทีก่�าหนด ถอืว่าสละสทิธกิารได้รบัอนญุาตผลิต)  

และต้องท�าหนังสือแจ้งให้กรมสรรพสามิตทราบก่อนเปิด

ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน 



 และก่อนจะด�าเนินการผลิตสุรากลั่นชุมชน 

คุณซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ต้องยื่นเรื่องท�าสัญญา

ผลิตและขายส่งสุรา กับกรมสรรพสามิต เพื่อ

ด�าเนินการผลิตสุราอย่างถูกต้อง จากนั้นส่งตัว

อย่างสุราที่ผลิตไม่น้อยกว่า 2 ลิตร (ต้องขอใบขนฯ 

น�าน�้าสุราไปวิเคราะห์ ตามแบบใบขนสุราที่ยังมิได้

เสียภาษี) ให้กรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานอื่นทั้ง

ภาครัฐและเอกชนที่กรมสรรพสามิตให้ความเห็น

ชอบท�าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อน เมื่อได้รับ

อนุญาตจึงจะน�าสุรากลั่นออกจากสถานที่ผลิตได้ 
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  ()   ()   ()   () 
2551 555,101.30 19,951,544.17 5,205.70 89,960.00 
2552 433,432.30 16,224,801.62 4,262.30 67,786.20 
2553 385,584.08 15,226,407.41 8,762.48 92,916.13 
2554 319,243.85 12,754,946.39 6,031.85 90,833.55 
2555 302,387.97 12,563,560.20 6,775.30 149,648.90 

 
 

 ดาํเนินการเสียภาษี ผูที่ไดรับอนุญาตใหผลติสุรากลั่นชุมชนจะตองเสียภาษีกอนขนสุราออก
จากโรงงานตามอตัราที่กาํหนดไวในกฎกระทรวง รวมถึงคาธรรมเนียมประจําปตอกรมสรรพสามิต การเก็บ
ภาษีสวนใหญจะกระทาํโดยปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุราภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที ่
นอกจากน้ี คุณซ่ึงเปนผูมีหนาที่เสียภาษีสุรายังมีหนาที่ตอง...  
 
 เสียภาษีสุราอัตราเดียวกันท้ังผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ตามประเภทสุรา 
 เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย อัตรา 10% ของภาษีสุรา 
 เสียเงินเขากองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ อัตรา 2% ของภาษีสุรา 
 เสียภาษีบํารุงองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย อัตรา 1.5% ของภาษีสุรา 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําสุราโรงหนึ่ง ปละ 5,000 บาท 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเก็บหรือรักษาสุราไว ณ ท่ีอ่ืน ปละ 1,000 บาท 
 คาใบอนุญาตใหทําเช้ือสุราสําหรับใชในโรงงานเครื่องจักรกลกําลังรวมตํ่ากวา 
5 แรงมา/ใชคนงานนอยกวา 7 คน 

ปละ 250 บาท 

 
แมการผลติสุรากลั่นชุมชนจะมีข้ันตอนไมยุงยาก แตเพ่ือเปนการสรางคุณภาพและคณุคาของ

สินคา หากสุราธรรมดาไปอยูในบรรจุภัณฑที่หรูหรานาสะสม ก็จะชวยสรางมูลคาเพ่ิมไดเปนอยางดี ทั้งน้ี 
คุณอาจตองนําเขาสินคาและวัตถดุิบบางชนิด อาทิ จุก ขวด ซ่ึงจะตองมีการดาํเนินการเร่ืองพิธีการนําเขา
สินคากับกรมศุลกากรกอน 
 
ลอมกรอบ6 

ความรูคูสุรา(กล่ัน)ชุมชน 
กรณีนําเขาสุราหรือวัตถุดิบเพ่ือผลิตสุรา 

‘สุราชุมชน’ ช่ือก็บอกอยูแลววาผลิตในชุมชน ดังนั้นการนําเขาของผูผลิตสวนใหญจึงเปนการนําเขา 
‘วัตถุดิบ’ อ่ืนๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา เชน ขวดคอคอด จุก ฯลฯ  

ซ่ึงผูนําเขาตองทําการลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 
(Paperless) กับกรมศุลกากรเสียกอน (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) จากนั้นจึงเขาสูพิธีการนําเขาทางศุลกากร โดย
คุณตองศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินคาท่ีนําเขาใหดีเพื่อประโยชนในการคํานวณอัตราอากรขาเขาท่ีคุณตองชําระ 
ณ ดานศุลกากรท่ีคุณนําสินคาเขา เชน ทางอากาศ ทางบก ทางเรือ หรือทางไปรษณีย 

ท้ังนี้ กรณีท่ีคุณตองการนําเขา ‘สุรา’ เพื่อมาจําหนายในประเทศ หลังลงทะเบียน Paperless แลวคุณตอง
ดําเนินเรื่องทางสรรพสามิต โดยเริ่มจากการขอใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1 ขอใบอนุญาตนําเขาสุรามาใน
ราชอาณาจักร ย่ืนแบบรายการภาษีสุรากล่ันชุมชน (แบบ สบ.103) ชําระภาษีสรรพสามิตกอนขนสุราผานดาน
ศุลกากร และแจงขอปดและขีดฆาแสตมปสุรา รวมท้ังย่ืนแบบใบขนสินคาขาเขาและชําระภาษีมูลคาเพิ่มพรอมกับ
การชําระอากรขาเขาตามพิธีการนําเขาทางศุลกากร  

อนึ่ง การนําเขาสุรากล่ันชุมชนมาในราชอาณาจักร ปจจุบันไมมีการนําเขา เพราะการทําสุรากล่ันชุมชนของ
ไทยเปนการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการทําสุรากล่ันชุมชนพื้นบานของไทย โดยเฉพาะกลุม
เกษตรกรตางๆ  

**ขอมูลและเอกสารเพ่ิมเติมท่ี ‘นําเขา’ 
 

 • ด�าเนินการเสียภาษี ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตสุรากลั่นชุมชนจะต้องเสียภาษีก่อนขนสุราออกจากโรงงานตาม

อัตราที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง รวมถึงค่าธรรมเนียมประจ�าปีต่อกรมสรรพสามิต การเก็บภาษีส่วนใหญ่จะกระท�า

โดยปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

 นอกจากนี้ คุณซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุรายังมีหน้าที่ต้อง... 

• เสียภาษีสุราอัตราเดียวกันทั้งผลิตในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ตามประเภทสุรา

• เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย อัตรา 10% ของภาษีสุรา

• เสียเงินเข้ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อัตรา 2% ของภาษีสุรา

• เสียภาษีบ�ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อัตรา 1.5% ของภาษีสุรา

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท�าสุราโรงหนึ่ง ปีละ 5,000 บาท

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เก็บหรือรักษาสุราไว้ ณ ที่อื่น ปีละ 1,000 บาท

• ค่าใบอนุญาตให้ท�าเชื้อสุราส�าหรับใช้ในโรงงานเครื่องจักรกลก�าลังรวมต�่ากว่า 5 แรงม้า/ 

  ใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน

ปีละ 250 บาท

 แม้การผลิตสุรากล่ันชุมชนจะมี

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่เพื่อเป็นการสร้าง

คุณภาพและคุณค่าของสินค้า หากสุรา

ธรรมดาไปอยู ่ในบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา 

น่าสะสม ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็น

อย่างดี ทั้งนี้ คุณอาจต้องน�าเข้าสินค้า

และวัตถุดิบบางชนิด อาทิ จุก ขวด ซึ่งจะ

ต้องมีการด�าเนินการเรื่องพิธีการน�าเข้า

สินค้ากับกรมศุลกากรก่อน



ความรู้คู่สุรา(กลั่น)
ชุมชน?

กรณีน�าเข้าสุราหรือวัตถุดิบเพื่อผลิตสุรา

‘สุราชุมชน’ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผลิตในชุมชน ดังนั้น
การน�าเข้าของผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเป็นการน�าเข้า ‘วัตถุดิบ’ 
อื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เช่น ขวดคอคอด จุก 
ฯลฯ 

ซึ่งผู้น�าเข้าต้องท�าการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
กับกรมศุลกากรเสียก่อน (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) 
จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการน�าเข้าทางศุลกากร โดยคุณต้อง
ศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่น�าเข้าให้ดีเพื่อประโยชน์
ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้าที่คุณต้องช�าระ ณ ด่าน
ศุลกากรที่คุณน�าสินค้าเข้า เช่น ทางอากาศ ทางบก ทาง
เรือ หรือทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ กรณีที่คุณต้องการน�าเข้า ‘สุรา’ เพื่อมาจ�าหน่าย
ในประเทศ หลังลงทะเบียน Paperless แล้วคุณต้อง
ด�าเนินเรื่องทางสรรพสามิต โดยเริ่มจากการขอใบอนุญาต
ขายสุราประเภทท่ี 1 ขอใบอนุญาตน�าเข้าสุรามาใน 
ราชอาณาจักร ยื่นแบบรายการภาษีสุรากลั่นชุมชน (แบบ 
สบ.103) ช�าระภาษีสรรพสามิตก่อนขนสุราผ่านด่าน
ศุลกากร และแจ้งขอปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุรา รวมทั้งยื่น
แบบใบขนสินค้าขาเข้าและช�าระภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับ
การช�าระอากรขาเข้าตามพิธีการน�าเข้าทางศุลกากร 

อนึ่ง การน�าเข้าสุรากลั่นชุมชนมาในราชอาณาจักร 
ปัจจุบันไม่มีการน�าเข้า เพราะการท�าสุรากลั่นชุมชนของ
ไทยเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การท�าสุรากลั่นชุมชนพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรต่างๆ

‘สามจอก สี่จอก กรอกเข้า’  

... น�้าเมาก็สร้างรายได้

 ก่อนที่คุณจะน�าสุราชุมชน ทั้งสุราแช่ และ

สุรากลั่น ออกวางจ�าหน่าย ต้องด�าเนินการกับกรม

สรรพสามิต ดังนี้

 • ขออนุญาตจ�าหน่ายสุรากลั่นชุมชน

 • แจ้งราคาขายสุรา ณ โรงงานสุรา กรณีผลิต

สุรากลั่นชุมชนชนิดหรือประเภทใหม่ ต้องแจ้งราคา

ขายก่อนด�าเนินการขายไม่น้อยกว่า 15 วัน

 • ปิดแสตมป์สุราบนปากภาชนะสุรา และ

แสดงเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสุรา ตามท่ีกรม

สรรพสามิตก�าหนด รวมทั้งแสดงฉลากผลิตภัณฑ์สุรา

ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 

ภาชนะบรรจุสุรา และฉลากสุรากลั่นชุมชนต้องแสดง

ปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ ฉลากต้องมีค�าเตือนเป็น

ภาษาไทยที่มองเห็นได้ง่าย และต้องมีค�าเตือนบน

ฉลาก



ความรู้คู่สุรา(กลั่น)
ชุมชน?

ความรู้คู่สุรา(กลั่น)
ชุมชน?

ฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา อย่างน้อย
ต้องมีข้อความดังนี้

1.ชนิดสุรา 
2.ชื่อสุรา 
3.ชื่อผู้ได้รับอนุญาต 
4.ที่ตั้งของสถานที่ท�าสุรากลั่นชุมชน 
5.ส่วนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใช้ท�า

สุรานั้น 
6.แรงแอลกอฮอล์ 
7.ขนาดบรรจุ 
8.วันเดือนปีที่บรรจุ 
9 . ค� า เ ตื อนตามประกาศกร ะทรวง

สาธารณสขุ 
10.ชือ่ประเภทผลติภณัฑ์ว่า ‘สรุากลัน่ชมุชน’ 
11.เครือ่งหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีน (ถ้าม)ี

 • คุณต้อง จัดท�าบัญชีและงบเดือน เพื่อแสดง

จ�านวนสุราหรือเชื้อสุราต่อเจ ้าพนักงานสรรพสามิต 

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 ทั้งนี้ ในกระบวนการจ�าหน่ายสุรากลั่นชุมชนนี้ สิ่งที่

ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ การยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์สุรากลั่น

ชุมชน ดังนี้

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามา

เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้น

ตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้

กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ 

การโฆษณา การและขนส่ง ทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่ง

ต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มี

การจ่ายเงินได้

 • ภาษเีงนิได้ เมือ่มรีายได้การขายผลิตภณัฑ์สรุากลัน่

ชุมชน คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจที่

คุณจดทะเบียนไว้ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

 คุณต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�าปี ตามรูปแบบใน
การจดทะเบียนดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 
2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94  
เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือน
มกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป    
  • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง 

1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษี 
ภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี 

2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษี
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  



“มีรายได้ครั้งหน้า...อย่าลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

ความรู้คู่สุรา(กลั่น)
ชุมชน? กับการขอและการยกเว้นหรือคืนภาษีสุรา การเก็บสินค้าในคลังสินค้า

ทัณฑ์บนและการขนสินค้าดังกล่าวออกจากโรงงานเพื่อส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีไม่เคยน�าเข้าหรือส่งออกสินค้าใดๆ มาก่อน 
คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากรก่อน (แต่หากเคยลงทะเบียน
แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) หลังจากนั้นจึงด�าเนินการขออนุญาตส่งสุรา
กลั่นชุมชนที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักร ขออนุญาตขนสุรา แล้วน�าใบ
อนุญาตดังกล่าวไปย่ืนต่อศุลกากรในขั้นตอนพิธีการส่งออกตามช่องทาง
ที่จะส่งออกสินค้า คือ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ 

โดยคุณจะต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงาน
สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วย

 • ภาษีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจาก

ในขั้นตอนการผลิตคุณได้ซื้อวัตถุดิบ

บางอย่างมา และสิ่งที่คุณซื้อจะบวก

ภาษีมูลค่าเพ่ิมมาด้วย (คุณเป็นผู้รับ

ภาระเสียภาษีส่วนนั้น) ดังนั้น ในการ

ต้ังราคาขายสินค้า คุณอาจบวกภาษี

มูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณ

จะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่

ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี 

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลัก

ฐานด้วย

 ส�าหรับกรณีที่คุณขายสุรากลั่น

ชุมชนจากโรงงานของคุณจนมีรายได้

มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้า

ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร โดย

ค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย 

หักด้วย ภาษีซื้อ

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร 

ณ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน

เขตท้องที่

รินให้ไกล น�าสุราชุมชนไทยส่งออก
สินค้าส่งออกโดยทั่วไปมักมีอัตรา

อากรส่งออกเป็น 0% ‘สุรากลั่นชุมชน’ 
ก็เช่นเดียวกัน หากต้องการส่งสุรากลั่น
ชุมชนที่ผลิตได้ทั้งสุรากลั่น ไปขายต่าง
ประเทศ คุณอาจขอยกเว้นหรือคืนภาษี
สุราส�าหรับสินค ้าที่จะส ่งออกไปต่าง
ประเทศได้ โดยต้องปฏิบัติตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงเกี่ยว



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

 คณะ ทำ�ง�น  โครงก�ร คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง 

ภ�ค 8 ประกอบ ด้วย จังหวัด สุร�ษฎร์ธ�นี กระบี่ 

ภูเก็ต พังง� ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมร�ช

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

ก�าเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค ์การ ให ้ความ 

รู้ เรื่อง ภาษี แก่ ประชาชน อย่าง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม การ ให้ บริการ 

ดา้น ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภาษ ี

ได้แก่ กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิาร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทาง เลือก ใหม่ ใน การ เข้า 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมาย 

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู้ ประกอบ การ 

ราย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

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


