เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน
พ.ศ. 2560
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราชุมชน ตามประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุรา และการนําสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจ
วิ เ คราะห์ ใ นขั้ น ตอนการผลิ ต ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 153 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (2) (3) (4) และมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรม
ผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ต้องเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่ยื่นพร้อมขออนุญาต
ก่อสร้างและได้รับอนุญาตแล้ว หากภายหลังประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนแผนผัง ให้ยื่นขอ
อนุญาตต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นการล่วงหน้า และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
แล้วจึงจะดําเนินการได้
ข้อ 4 โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตสุรา ต้องติดตั้งเครื่องกลั่นสุรา
ภายในโรงอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงถาวร และต้องจัดให้มีภาชนะที่ใช้รับน้ําสุราที่ผลิตได้ ภาชนะที่ใช้เก็บ
น้ําสุราสําเร็จรูป และภาชนะที่ใช้ปรุงแต่งแรงแอลกอฮอล์สุรา
ภาชนะตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปทรงถาวร และสามารถตรวจสอบปริมาตรความจุได้ โดยให้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทําเครื่องหมายแสดงระดับของปริมาตรความจุของภาชนะให้เห็นชัดเจนทุก ๆ
ภาชนะ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บรรจุน้ําสุราในถุงพลาสติก หรือภาชนะอื่นใดที่มีขนาดบรรจุต่ํากว่า 20 ลิตร
ข้อ 5 เมื่อมีการนําวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราเข้ามาในโรงอุตสาหกรรม หรือมีการนําวัตถุดิบ
ไปใช้ในการผลิตสุรา ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
ตามแบบ ภส.07-01/1
ข้อ 6 การหมักส่า การกลั่นสุราและการจ่ายสุราเพื่อบรรจุภาชนะ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
บันทึกรายการต่าง ๆ ดังนี้
(1) กรณีการทําสุรากลั่น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจําวันแสดงการผลิตสุรากลั่น
ตามแบบ ภส. 07-02/1
(2) กรณีการทําสุราแช่ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจําวันแสดงการผลิตสุราแช่
ตามแบบ ภส. 07-02/1 (1)
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ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจําวันแสดงการรับ-จ่ายสุราที่บรรจุภาชนะ
และปิดแสตมป์แล้ว ตามแบบ ภส.07-02/1 (2)
ข้อ 8 การทําบัญ ชีควบคุมการทําสุราตามแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในขบวนการผลิตสุรา
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
ข้อ 9 ให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทํ างบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับ วัต ถุดิบ การผลิต
การจํ า หน่ า ย และยอดคงเหลื อ สิ น ค้ า ตามแบบ ภส.07-04/1 ยื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต
ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
บั ญ ชี ป ระจํ า วั น เอกสารการลงบั ญ ชี สํ า เนางบเดื อ น ให้ เก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี
ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้
ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมชําระภาษีสรรพสามิต และรับแสตมป์ปิดภาชนะบรรจุสุรา
ตามจํานวนที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราได้หมดในคราวเดียว โดยไม่มีแสตมป์คงเหลือเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม
ข้อ 11 ในการขี ด ฆ่ า และปิ ด แสตมป์ สุ ร า ให้ เป็ น ไปตามประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง
กําหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสําหรับสินค้าสุรา
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนําแสตมป์สุราที่ไม่เต็มดวงหรือมีสภาพคล้ายผ่านการใช้
แล้วมาใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา
ข้อ 13 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะขนย้ายสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรานั้น
ต้องชําระภาษีสรรพสามิตถูกต้องครบถ้วนแล้ว และให้จัดทําใบขนย้ายสุราจากโรงอุตสาหกรรมตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้
ใบขนย้ายสุรามีสองตอน ตอนต้นให้เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมพร้อมหลักฐานแสดงการชําระภาษี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ ส่วนตอนปลายให้ใช้กํากับไปกับน้ําสุราที่ขน
กรณีภายหลังตรวจพบว่ามีการขนย้ายสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ชําระภาษีสรรพสามิต
หรือชําระภาษีสรรพสามิตไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชําระภาษีสรรพสามิต
สําหรับสุรานั้น พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 14 ให้ ส รรพสามิ ต พื้ น ที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจโรงอุ ต สาหกรรมผลิ ต สุ ร าชุ ม ชน โดยใช้ ห ลั ก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การตรวจโรงอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจบันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจราชการ
โดยให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะสําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายนั้น ๆ และ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจทุกครั้งด้วย
ข้อ 15 ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

ใบขนย้ายสุรา
แบบที่ ๒
(ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
เลขที่.......................
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา.................................................ขนย้ายสุราจากเลขที่..........ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................ไปยังผู้ซื้อ (ชื่อ) .....................................เลขที่..................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................
ใบขนย้ายสุรานี้ใช้ได้ภายใน.............................วัน นับแต่วันที่ออกให้................................................................................
ชนิด
สุรา

ชื่อสุรา

แรง
แอลกอฮอล์

ชนิด

ภาชนะบรรจุสุรา
ขนาด
จานวน

สุรานี้ได้เสียภาษีแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..............
ลงชือ่ ..................................................................
(...............................................................)

ใบขนย้ายสุรา
แบบที่ ๒
(ตอนปลาย)
เลขที่.......................
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา.................................................ขนย้ายสุราจากเลขที่..........ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................ไปยังผู้ซื้อ (ชื่อ) .....................................เลขที่..................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................
ใบขนย้ายสุรานี้ใช้ได้ภายใน.............................วัน นับแต่วันที่ออกให้................................................................................
ชนิด
สุรา

ชื่อสุรา

แรง
แอลกอฮอล์

ชนิด

ภาชนะบรรจุสุรา
ขนาด
จานวน

สุรานี้ได้เสียภาษีแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..............
ลงชือ่ ..................................................................
(...............................................................)

