กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
สาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นาเข้าสินค้าสุรา
สุรากลั่นชุมชน เป็นสินค้าประเภทสุรา ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
ให้สามารถทาสุรากลั่นชุมชน เพื่อส่งเสริมการผลิตสุรากลั่นชุมชน โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ตามนโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล อนุวัติตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 ซึง่ เดิมผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 เมื่อต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา เพื่อใช้แทนกฎหมายสรรพสามิตเดิม และให้ยกเลิกกฎหมาย
สรรพสามิตเดิมจ านวน 7 ฉบั บ ทั้งหมด รวมทั้ง พระราชบัญญัติสุ รา พ.ศ. 2493 ด้ว ย ซึ่งการเปลี่ ยนแปลง
กฎหมายสรรพสามิตในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเฉพาะสาหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้มีลักษณะ
หรือแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ดังนั้น จึงทาให้ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ที่มีความคุ้นเคยกับกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เกิดความสับสนและไม่เข้าใจ
แนวทางและวิธีการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้เขียนบทความจึ งได้รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุรากลั่นชุมชนตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชน ผู้ น าเข้ า เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ศึกษาและนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
มาตรา 152 ในส่วนนี้
“สุ รา” ให้ หมายความรวมถึงวัตถุทั้ งหลายหรือของผสมที่มี แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิ นได้
เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
“สุราแช่” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่น
แล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
“สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุรา
แช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ ในการกาหนดมูลค่าที่ใช้ ในการคานวณภาษีตามมาตรา ๑๗ (๑) ให้ ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนาต่ออธิบดี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนาที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรื อผู้ น าเข้าแจ้ งเปลี่ ยนแปลงราคาขายปลี กแนะนาและโครงสร้ างราคาขายปลี กแนะน าต่ ออธิบดี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

-2อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้นาเข้านาสินค้าติดตัวเข้ามา
หรือนาสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนาสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๓๒ การจดทะเบียนสรรพสามิต ให้กระทาในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีการประกอบ
อุตสาหกรรม นาเข้า หรือประกอบกิจการสถานบริการอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น
และยังไม่ได้จดทะเบียนสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าว
ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่
สินค้าหรือบริการนั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้ ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ นาเข้า หรื อผู้ ประกอบกิจการสถานบริการเริ่มประกอบ
อุตสาหกรรม เริ่มนาเข้า หรือเริ่มประกอบกิจการสถานบริการ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น
แล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าวยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิต หรือเริ่มนาเข้าสินค้าหรือเริ่มให้บริการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการหลายแห่ง ให้แยกยื่นคาขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ในกรณี ที่ ผู้ น าเข้ าน าสิ นค้ าติ ดตั วเข้ ามา หรื อน าสิ นค้ าเข้ ามาเพื่ อเป็ นตั วอย่ างสิ นค้ า หรื อน า
สินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ให้อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการจดทะเบียนตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๕๔ การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีตาม
แบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความรับผิดใน
อันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กาหนดในมาตรา ๒๑ (๑) วรรคสอง ก็ให้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีดังกล่าวพร้อมกับชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มี
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นหรือก่อนการนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
(๒) ในกรณีสินค้าที่นาเข้า ให้ผู้นาเข้ายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระ
ภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๓) ในกรณีบริการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกาหนด
พร้อมกับชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
(๔) ในกรณีอื่น ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระ
ภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
ให้ถือว่าไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสาหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเป็นเหตุให้การชาระภาษีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ขาด
หรือเกินไปจากที่ได้ชาระไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษีเพิ่มให้ครบถ้วนตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น หรือขอ
คืนเงินภาษีที่ได้ชาระไว้เกิน ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว
มาตรา 118 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการทาบัญชีประจาวันและ
งบเดือน ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด

-3มาตรา 153 กาหนดให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุรา ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ อธิ บ ดี ประกาศก าหนด โดยผู้ ยื่ นขออนุ ญาตท าสุ ราต้ องเป็ นผู้ ประกอบการจดทะเบี ยน
สรรพสามิต ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
มาตรา 154 ผู้ใดประสงค์จะนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การนาสุราเข้ามาตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมีอานาจผ่อนผัน
ให้นาเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามจานวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกาหนด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทาการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต หรือกรณีนาเข้าเพื่อ
การผ่านแดนหรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกากับดูแลสินค้าตามมาตรานี้ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา 155 ผู้ใดประสงค์จะขายสุ รา ให้ยื่น คาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการ
ขายสุรา ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การขายทั้งหมดในคราวเดียวภายใต้ความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(2) การขายในการบังคับคดี
(3) การขายโดยคาสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(4) กรณีอื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา 156 ใบอนุญาตขายสุรามี 2 ประเภท คือ
(1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
(2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งจานวนต่ากว่าสิบลิตร
มาตรา 157 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลง ภาชนะบรรจุ
สุราเพื่อดื่มในขณะนั้น
มาตรา 158 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงสุรา โดยนาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่น
ใดเจือปนลงในสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่
2 เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้ องขอให้ เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง

การขออนุญาตผลิตสุราประเภทสุรากลั่นชุมชน
การยื่นขออนุญาต
- ให้ ยื่ น คาขอ ณ ส านั กงานสรรพสามิตพื้นที่ห รือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ส าขา หรือ ณ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ แห่งท้องที่ ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตสุรา
1. เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
2. เป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

-43. เป็นองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4. เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่หุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย
เอกสารประกอบการขออนุญาตผลิตสุรา
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต
1.1 สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
- สาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ หรือใบสาคัญรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
- สาเนาข้อบังคับสหกรณ์ หรือข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
- รายชื่อคณะกรรมการของสหกรณ์หรือของกลุ่มเกษตรกร
- สาเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทุกคน
1.2 วิสาหกิจชุมชน
- สาเนาหนังสือสาคัญรับรองวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
- สาเนาวัตถุประสงค์วิสาหกิจชุมชน
- รายชื่อและสัญชาติกลุ่มบุคคคลธรรมดาตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
1.3 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
- สาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียนองค์กรเกษตรกร
- สาเนาข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร
- รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกร
- สาเนาทะเบียนบ้านคณะกรรมการทุกคน
1.4 นิติบุคคล
- สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- สาเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
- สาเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการทุกคน
2. เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่
2.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม
2.2 แบบแปลน
- แบบแปลนโรงอุตสาหกรรม ที่เขียนโดยช่างออกแบบแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง
และมีการลงลายมือชื่อรับรองแบบแปลน
- แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ การทาสุราทุกขั้นตอน
- แผนผังภายในโรงอุตสาหกรรม
- กรณีสุรากลั่นให้แสดงแบบแปลนการติดตั้งเครื่องต้มกลั่น
2.3 สาเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประเภท นส.3 หรือ โฉนด
2.4 แผนผังแสดงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย

-53. เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
3.1 รายการแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสุรา
3.2 เอกสารรับรองเครื่องต้มกลั่นจากวิศวกรฯ กรณีเครื่องกลั่นสุราระบบไอน้า
3.3 หนังสือรับรองกาลังแรงม้าเครื่องต้มกลั่นแบบพื้นบ้าน โดยผู้ขออนุญาต
4. เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตสุรา
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ
โรงอุตสาหกรรมที่จะผลิตสุรากลัน่ ชุมชนต้องมีลักษณะดังนี้
1. ต้องใช้เครื่ องจั กรที่มีกาลั งรวมต่ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้ อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน
2. ต้องแยกออกจากที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน ต้องตั้งอยู่ในทาเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี
พื้นที่เพียงพอที่จะผลิ ตสุ รา โดยไม่ก่อให้ เกิ ดอั นตราย เหตุเดือดร้อนราคาญ หรือความเสี ยหายแก่บุ คคลหรื อ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น
3. กรณีสุรากลั่น ต้องตั้งห่างจากแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
4. ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมควบคุม
มลพิษกาหนด
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตผลิตสุรา
1. ยื่นคาขออนุญาตผลิตสุราตามแบบ ภส.04-01 พร้อมเอกสารหลักฐาน
2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบแบบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน เมื่อถูกต้องให้รับเรื่องไว้
3. เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา
4. ผู้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องดาเนินการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และเปิดดาเนินการผลิตสุราภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา
5. ผู้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องมีหนังสือแจ้งอธิบดีก่อนเริ่มดาเนินการผลิตสุราไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุรา
1. ผู้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชน ต้องผลิตสุราขาว โดยนาวัตถุดิบจาพวกข้าว หรือแป้ง
หรือผลไม้หรือน้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา เพื่อให้เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ตาม
ต้องการ จากนั้นจึงนาไปต้มกลั่น โดยให้แจ้งชนิดและสัดส่วนวัตถุดิบที่เป็นสาระสาคัญที่ใช้ในการผลิตสุราด้วย
2. ผู้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องบรรจุสุราที่ผลิตได้ใส่ภาชนะและใช้ฉลากปิดภาชนะตามเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใช้ฉลากปิดภาชนะเพื่อขายในราชอาณาจักร โดยภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมสรรพสามิต และมีความเหมาะสม สะอาด ปิดให้สนิท และไม่ทาปฏิกิ ริยากับสุราที่บรรจุนั้น และให้มีขนาด
ภาชนะบรรจุ 0.330 ลิตร หรือ 0.625 ลิตร ขึ้นไป
3. ผู้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องส่งตัวอย่างฉลากและเครื่องหมายต่างๆที่จะใช้ปิดภาชนะบรรจุ
สุรา ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะนาไปใช้ได้ โดยฉลากต้องมีข้อความ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ชื่อสุรา
2) ชนิดสุรา
3) แรงแอลกอฮอล์เป็นดีกรี หรือร้อยละโดยปริมาณ
4) ปริมาตรสุทธิ

-65) วันเดือนปีที่ผลิตสุรา
6) คาเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา
8) ที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา
9) ให้มีข้อความภาษาไทยว่า “สุรากลั่นชุมชน”
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวต้องพิมพ์อย่างชัดเจน โดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่นที่อธิบดีอนุญาต และชื่อสุราต้องไม่ซ้ากับชื่อสุราของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรารายอื่นที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตรายนั้น
4. ผู้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชน ต้องผลิตสุราขาว ในกรณีขายในราชอาณาจักรต้องมี
แรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี และมีปริมาณเมทิล แอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์
เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนใน
น้าสุราโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด โดยต้องส่งตัวอย่างสุราที่ผลิตได้ จานวน 2 ลิตร ให้
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานที่กรมสรรพสามิตกาหนด เพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพก่อนนาสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรา
ใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และ
ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มี
อานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตสุราประเภทสุรากลั่นชุมชน
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 153 178
2. กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. กฎกระทรวง กาหนดพิกัดอัตราภาษีส รรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16
กันยายน 2560
4. กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม การอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560
5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนาสุรา
ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต
6. แนวปฏิบัติในการขออนุญาตผลิตสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

การขออนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 154 กาหนดให้ผู้ประสงค์จะนาสุราเข้า
มาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขออนุญาตต่ออธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และผู้ยื่นขออนุญาตทาสุราต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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๑. ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งมิใช่การ
ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๒. ใบอนุ ญ าตประเภทที่ ส อง ได้ แ ก่ ใบอนุ ญ าตน าสุ ร าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ขายใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๓. ใบอนุญาตประเภทที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่าง
สินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยนาเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๔. ใบอนุญาตประเภทที่สี่ ได้แก่ ใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจัก รเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสุรา
๕. ใบอนุญาตประเภทที่ห้า ได้แก่ ใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีอื่นนอกจาก ๑ ถึง ๔
ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ และเป็นตัวแทน
ขายสุราที่จะนาเข้ามาในราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว
๒. ใบอนุญาตประเภทที่สอง ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ และเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๓. ใบอนุญาตประเภทที่สาม ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๔. ใบอนุญาตประเภทที่สี่ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา
๕. ใบอนุญาตประเภทที่ห้า ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่
มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ผู้ประสงค์จะนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ห รือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่
สานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่จะนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งอยู่ และต้องนาสุราเข้ามาทางด่านศุลกากร
ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด ปัจจุบันอธิบดีกาหนดให้นาสุราเข้าได้ 5 ด่าน ได้แก่ สานักงานศุลกากรกรุ งเทพ
สานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากร
ช่องเม็ก
หมายเหตุ อธิบดีผ่อนผันให้นาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่า งสินค้าหรือมิใช่เพื่อ
การค้าตามจานวนที่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตเนื่องจากเป็นสินค้านาเข้าที่จาแนกไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับ
การยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร (สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร) ทางด่านศุลกากรทุกด่าน
ศุลกากรไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
อธิบดีผ่อนผันให้นาสุราจานวนไม่เกิน 10 ลิตร เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า
หรือมิใช่เพื่อการค้าทางสานักงานศุลกากรทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร หรือกรณีนาติดตัวเข้ามาทางด่าน
ศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่าน
ศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
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ใบอนุญาตให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคาขอเพื่อใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนาเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีตามแบบ
ที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมด้วยตัวอย่างฉลาก หลักฐานการเป็นตัวแทนขายสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
แต่เพียงผู้เดียวซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตสุราในต่างประเทศหรือผู้มีสิทธิในตราสินค้ าและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
คาขอดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ให้มีข้อความและลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ข) หลักฐานการเป็นตัวแทนขายสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว สาหรับ
(ค) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเคยได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนาเข้า
มาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่ต้องยื่นคาขอ
เพื่อใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราอีก
(๒) ส่งตัวอย่างสุราที่จะนาเข้ามาในราชอาณาจักรต่ ออธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่น
คาขอใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่
อธิบดีประกาศกาหนด ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานที่อธิบดีกาหนดให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสุรา หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลต่างประเทศรับรองให้มีหน้าที่ควบคุม
การผลิตสุราของผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ
เมื่อได้ดาเนิ นการตาม (๑) และ (๒) และอธิบดีอนุมัติให้ ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุ ราแล้ วให้
ดาเนินการยื่นคาขอใบอนุญาตประเภทที่หนึ่งต่อไป
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องติดฉลากบนภาชนะบรรจุสุราตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนนาสุรา
เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่แรงแอลกอฮอล์ของสุราซึ่งระบุไว้ที่ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราอาจแตกต่างจากที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร หรือไม่ตรงกับฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ได้รับอนุ ญาตจาก
อธิบดีสูงหรือต่าได้ไม่เกินกว่า ๑ ดีกรี ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนด้วย
ฉลากปิดภาชนะสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ชื่อสุรา
2. ชนิดสุรา
3. แรงแอลกอฮอล์เป็นดีกรี หรือร้อยละโดยปริมาณ
4. ปริมาตรสุทธิ
5. คาเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ชื่อและสถานที่ตั้งสถานประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
7. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา
8. กรณีเป็ น สุ ร าแช่ช นิ ดสุ ราผลไม้ที่มีส่ ว นผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่นอื่นๆ นอกจากที่มีแรง
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิด 0.330 ลิตร ให้ระบุข้อความ “สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ ”
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร อยู่บนฉลากที่มีชื่อสุรา และต้องไม่ใช้ ข้อความ รูปภาพ หรือเครื่องหมาย
ใดๆที่อาจทาให้ผู้บริโภคเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสุ ราแช่ดังกล่าวเป็นสุราแช่ชนิดไวน์ หรือสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจาก
องุ่น ดังนี้
(1) ข้อความ “wine” หรือ “ไวน์” เว้นแต่ที่ใช้ข้อความว่า “fruit wine” หรือ “ไวน์ผลไม้
อื่น” หรือ “ไวน์ (ระบุชนิดผลไม้ที่มิใช่องุ่น)”
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ขนาดเท่ากันและอยู่ในตาแหน่งใกล้กัน
(3) ข้อความชนิดหรื อพันธุ์องุ่น เว้นแต่กรณีที่มีข้อความชนิดหรือพันธุ์ขององุ่นพร้อมกับมี
ข้อความผลไม้อื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบด้วยตัวอักษรขนาดเท่ากันและอยู่ในตาแหน่งใกล้กัน
(4) ข้อความหรือรูปภาพแหล่งกาเนิดขององุ่น เว้นแต่กรณีที่มีข้อความแหล่งกาเนิดขององุ่น
พร้อมกับมีข้อความว่ามีส่วนของผลไม้อื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบด้วยตัวอักษรขนาดเท่ากันและอยู่ในตาแหน่งใกล้กัน
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวต้องพิมพ์อย่างชัดเจน โดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่นทีผ่ ู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 อนุญาต
ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญาตต้ องส่ งตั ว อย่ างสุ ราตามจ านวนอั นสมควรโดยไม่ คิ ด ค่ าใช้ จ่ ายให้ แ ก่ ก รม
สรรพสามิต เมื่ออธิบดีมีคาสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งตัวอย่างสุราที่ได้รับอนุญาตมาเพื่อตรวจวิเคราะห์
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ
ให้ใช้สาหรับการนาเข้าได้เพียงครั้งเดียว หากมิได้นาสุราเข้ามาภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าการอนุญาตสิ้นสุดลง
ผู้ใดได้รั บใบอนุ ญาตน าสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่ งออกไปยังประเทศอื่นหากภายหลั ง
ประสงค์จะนาสุราดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการอื่น ให้ยื่นคาขอใบอนุญาตต่ออธิบดีตามที่กาหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง หากภายหลังประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวออกไปยัง
ประเทศอื่น ให้ยื่นคาขอใบอนุญาตต่ออธิบดีตามที่กาหนด เมื่อได้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสื อต่ออธิบดีพร้ อมด้วยเอกสารและหลั กฐานว่าได้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ ว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 154
2. กฎกระทรวง การอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน
2560
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดจานวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่และกาหนด
ด่านศุลกากรสาหรับผ่อนผันให้ผู้นาสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นาเข้ามาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้าโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
(ฉบับ 2) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดข้อความและลั กษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา
สาหรับสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร

การยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ผู้มีหน้าที่ยื่นคาขอจดทะเบียน ตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิต (ม. 32 (2))
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
3. ผู้นาเข้า
สถานที่ยื่นขออนุญาต
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานบริการนั้น
ตั้งอยู่

- 10 เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต
1. แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภส.01-01
2. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่น
3. หนังสือมอบอานาจและบัตรประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
5. ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการนาเข้า
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิต
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 32

การแจ้งราคาขายปลีกแนะนา
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลี ก
แนะน าของสิ นค้ า ตามแบบแจ้ งราคาขายปลี กแนะน า (ภส.02-01) ต่ออธิบดี กรมสรรพสามิ ต ณ ส านั กงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้นาเข้า หรือ
สถานที่ตรวจปล่อยสินค้านาเข้าตั้งอยู่ ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีหรือก่อนการนาสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนาที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นาเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนาของสินค้าที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น ตามแบบ
แจ้งราคาขายปลีกแนะนา (ภส. 02-01) ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่ง ก่อนวันที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคา
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนา
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 18
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะนาและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560

การขออนุญาตขายสุรา
ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขายสุราต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบคาขอใบอนุญาตขายสุรา
กรณีสถานที่ขายเป็นบ้านของตนเอง
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่จะขายสุรา
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติ
บุคคล)

- 11 กรณีเช่าสถานที่ขาย
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่จะขายสุรา
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณีนิติบุคคล)
4. สัญญาเช่าบ้านพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้เช่า
5. สาเนาหนังสือการยินยอมให้จาหน่ายสุราของผู้ให้เช่า
6. แผนผังแสดงบริเวณสถานที่ขายสุราและสถานที่ใกล้เคียง
ถ้าไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้มอบอานาจโดยมีหนังสือมอบอานาจและติดอากรแสตมป์ 10
บาท หรือ 30 บาท กรณีขอใบอนุญาตเกิน 1 ประเภท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา
1. ผู้ ใดประสงค์จะขายสุ รา ให้ ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่ อธิ บดี
ประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกาหนดหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขายสุราจะต้องไม่ใช้สถานประกอบการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้เป็นสถาน
ประกอบการขายสุรา
(๑) กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑
(ก) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต
(ข) สถานที่ต้องห้ามขายสุ ราตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น
(๒) กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒
(ก) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติรวมทั้ง
บริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
(ข) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
(ค) ที่ตั้งสถานีบริ การน้ามันเชื้อเพลิ งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ ง
รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
(ง) สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้
พ้นกาหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(จ) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต
(ฉ) สถานที่ต้องห้ามขายสุ ราตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น
3. ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด โดยอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขายสุราตามประเภทของใบอนุญาตที่ได้รับ

- 12 (๒) ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราหรือราคาขายปลีกที่ได้แสดงไว้ที่ภาชนะ
บรรจุสุรา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
(๓) ไม่ขายสุราที่มีเครื่องหมาย “ห้ามจาหน่าย” บนแสตมป์สุรา
(๔) ต้องปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่กาหนดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา
การจัดทาเอกสารกากับการขนย้ายสุรา การจัดทาบัญชีแสดงการขายสุรา และการแจ้งราคาขายปลีกสุรา
4. ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ หากผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขายสุราต่อเนื่องจากที่ได้รับ
ใบอนุญาต ณ สถานประกอบการขายสุราเดิม ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกาหนด พร้อมชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
5. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการตาม
ใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสุรา และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
ใบอนุญาต และต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดกระทาการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในส่วนที่
เกี่ยวกับสุ รา และกระท าการที่ขั ดต่ อเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในใบอนุญาต ณ สถานประกอบการขายสุ ราที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตผลิตหรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และต้อง
แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตขอใบแทนใบอนุญาตจากผู้มี
อานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ 1
- ขายส่งสุราทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป) ค่าธรรมเนียมปีละ
4,500 บาท
ประเภทที่ 2
- ขายปลี ก สุ ร าทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ (ไม่ เ กิ น 10 ลิ ต ร) จดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมปีละ 2,200 บาท
- ขายปลี ก สุ ร าทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ (ไม่ เ กิ น 10 ลิ ต ร) ไม่ จ ดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมปีละ 330 บาท
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตขายสุรา
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 155 178
2. กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม การอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560

การเปลีย่ นแปลงภาชนะและการเปลี่ยนแปลงสุรา
ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ผลิตสุรา
หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลง ภาชนะบรรจุสุราเพื่อดื่ม
ในขณะนั้น

- 13 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงสุรา โดยนาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงใน
สุราเพือ่ การค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณี
ผู้ ซื้ อได้ ร้ องขอให้ เปลี่ ยนแปลงสุ ราเพื่ อดื่ มในขณะนั้ น ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราสามารถทาการเปลี่ยนแปลงสุราได้ โดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเปลี่ยนแปลงสุราในสถานที่ที่ผลิตสุราของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราเท่านั้น
(๒) ต้องไม่มีการเจือปนสารหรือวัตถุอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย
ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตขายสุ ราประเภทที่ ๒ จะท าการเปลี่ ยนแปลงสุ ราได้ เมื่ อผู้ ซื้ อได้ ร้ องขอให้
เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น และต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเปลี่ยนแปลงสุราโดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๒) ต้องไม่มีการเจือปนสารหรือวัตถุอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภาชนะและการเปลี่ยนแปลงสุรา
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 และ 158
2. กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560

การจัดทาบัญชีและงบเดือน
1. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการทาบัญชีประจาวันและงบเดือน
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
2. ผู้นาเข้าทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
3. บัญชีประจาวันให้ทาให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
4. งบเดือนและบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ
สถานที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 59 และมาตรา 60 (ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
แห่งท้องที่ทโี่ รงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการตั้งอยู่หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกาหนด) ภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดไป
5. บัญชีประจาวัน เอกสารการลงบัญชี สาเนางบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานอื่นใด
ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกตรวจสอบได้
6. การทาบัญชีประจาวัน งบเดือน และบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร และการ
ยื่นงบเดือนตามมาตรานี้ อธิบดีจะอนุญาตให้ทาโดยวิธีการอื่นใดและจะอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
7. อธิบดีมีอานาจผ่อนผันการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้ ในกรณีผู้นาเข้าสินค้าติดตัวเข้ามา หรือนา
สินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนาสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด

- 14 การทาบัญชีประจาวัน บัญชีรับจ่ายสินค้า และงบเดือน
1. กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม
1.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขาว ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวม
ต่ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีที่ใช้เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่า
กว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน (สุรากลั่นชุมชน) ให้ทาบัญชีประจาวันแสดงการรับและการจ่าย
วัตถุดิบ ตามแบบ ภส.07-01/1 บัญชีประจาวันแสดงการผลิต ตามแบบ ภส.07-02/1 บัญชีประจาวันแสดง
การรับและการจ่าย ตามแบบ ภส.07-02/1 (2) และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การ
จาหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส.07-04/1
1.2 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่เบียร์ ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มี
กาลังรวมต่ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีที่ใช้เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้องมี
กาลังรวมต่ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน (สุราแช่ชุมชน) ให้ทาบัญชีประจาวันแสดงการรับและ
การจ่ายวัตถุดิบ ตามแบบ ภส.07-01/1 บัญชีประจาวันแสดงการผลิต ตามแบบ ภส.07-02/1 (1) บัญชี
ประจาวันแสดงการรับและการจ่าย ตามแบบ ภส.07-02/1 (2) และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การ
ผลิต การจาหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส.07-04/1
งบเดือนให้ ยื่ นต่อเจ้าพนั กงานสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือส านั กงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการตั้งอยู่หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th
2. กรณีผู้นาเข้า
ให้ผู้นาเข้าทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 และยื่น
ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สานักงานใหญ่ของผู้นาเข้าตั้งอยู่
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีและงบเดือน
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 118
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดแบบบัญชีประจาวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน
และสถานที่สาหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลงวันที่ 16 กันยายน 2560

การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี
การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีตาม
แบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีก่อนความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กาหนดในมาตรา ๒๑ (๑) วรรค
สอง ก็ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีดังกล่าวพร้อมกับชาระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัด
จากเดือนที่มีความรั บ ผิ ดในอัน จะต้องเสี ยภาษีเกิดขึ้นหรือก่อนการนาสิ นค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
๒. ในกรณีสินค้าที่นาเข้า ให้ผู้นาเข้ายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับ
ชาระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

- 15 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเป็นเหตุให้การชาระภาษีตาม 1. และ 2. ขาดหรือ
เกินไปจากที่ได้ชาระไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษีเพิ่มให้ครบถ้วนตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น หรือขอ
คืนเงินภาษีที่ได้ชาระไว้เกิน ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 54

แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1. การจดทะเบียนสรรพสามิต
ภส. ๐๑-๐๑
แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต คาขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิตหรือ ขอ
ย้ า ยหรื อ เลิ ก หรื อ โอนกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรมหรือ สถานบริ ก ารหรื อ สถาน
ประกอบการตามมาตรา ๓๒,๓๓,๓๔,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๓๙
2. การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนา
ภส. ๐๒-๐๑
แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนา มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๖๐
3. การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระภาษี
ภส. ๐๓-๐๗
แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
4. บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ
ภส. ๐๗-๐๑/๑
บั ญ ชี ป ระจ าวั น แสดงการรั บ และการจ่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐
ภส. ๐๗-๐๒/๑
บั ญ ชี ป ระจ าวั น แสดงการผลิ ต ตามมาตรา ๑๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับสุรากลั่น
ภส. ๐๗-๐๒/๑ (๑) บั ญ ชี ป ระจ าวั น แสดงการผลิ ต ตามมาตรา ๑๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับสุราแช่
ภส. ๐๗-๐๒/๑ (๒) บั ญชี ประจ าวั นแสดงการจ าหน่ าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับสุราที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์
ภส. ๐๗-๐๔/๑
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจาหน่าย และยอดคงเหลือ
สินค้า ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับ
สุรากลั่นชุมชน สุราแช่ชุมชน

วิทยา อันชานาญ
นิติกรชานาญการ

