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ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง 

พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราของโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและ 
โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง ตามประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการผลิตสุราเพ่ือการค้า และการน าสุรา
ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน          
มาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖0 ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน            
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก 
และโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๖5" 
 
 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง  
 “โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก” หมายความ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ 
ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลัง
เทียบเท่าต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักร  
มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนมีจ านวนน้อยกว่าเจ็ดคน 
 “โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ 
ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือ
ก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน หรือ
กรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบ
แรงม้าและคนงานมีจ านวนตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน 
 
 ข้อ 5 โรงอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่ยื่นพร้อมขออนุญาตก่อสร้างและได้รับ
อนุญาตแล้ว หากภายหลังประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนแผนผัง  ให้ยื่นขออนุญาตต่อสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นการล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้วจึงจะด าเนินการได้  
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 ข้อ 6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางต้องจัดให้มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางต้องล้อมรอบด้วยรั้วที่มั่นคงแข็งแรง และให้มีประตู
เข้าออกเปิดใช้เพียงประตูเดียว ในกรณีมีความจ าเป็นต้องเปิดใช้ประตูมากกว่าหนึ่งประตู ให้ยื่นค าขอพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางตั้งอยู่ 

(2) มีอาคารหรือสถานที่ส าหรับเก็บวัตถุดิบ อาคารหรือสถานที่ส าหรับเก็บภาชนะที่
รองรับน้ าสุราที่ได้จากการผลิต อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับปรุงแต่งสุรา อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บ
สุราที่ยังมิได้เสียภาษี โดยแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 

 
 ข้อ 7 โรงอุตสาหกรรมที่ ได้รับอนุญาตให้ผลิตสุรา ต้องติดตั้ ง เครื่องกลั่นสุราภายใน 
โรงอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงถาวร และต้องจัดให้มีภาชนะที่ใช้รับน้ าสุราที่ผลิตได้ ภาชนะที่ใช้เก็บน้ าสุรา
ส าเร็จรูป และภาชนะท่ีใช้ปรุงแต่งแรงแอลกอฮอล์สุรา 
             ภาชนะตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปทรงถาวร และสามารถตรวจสอบปริมาตรความจุได้ โดยให้               
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท าเครื่องหมายแสดงระดับของปริมาตรความจุของภาชนะให้เห็นชัดเจนทุก ๆ ภาชนะ 
ทั้งนี้ ห้ามมิให้บรรจุน้ าสุราในถุงพลาสติก หรือภาชนะอ่ืนใดที่มีขนาดบรรจุต่ ากว่า ๒0 ลิตร 
 
 ข้อ 8 เมื่อมีการน าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราเข้ามาในโรงอุตสาหกรรม หรือมีการน าวัตถุดิบ 
ไปใช้ในการผลิตสุรา ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ         
ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๑/๑ 
 
 ข้อ 9 การหมักส่า การกลั่นสุราและการจ่ายสุราเพ่ือบรรจุภาชนะ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
บันทึกรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) กรณีการท าสุรากลั่น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจ าวันแสดงการผลิต
สุรากลั่นตามแบบ ภส. ๐๗-๐๒/๑ 

(๒) กรณีการท าสุราแช่ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจ าวันแสดงการผลิต
สุราแช่ตามแบบ ภส. ๐๗-๑๒/๑ (๑) 
 
 ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกบัญชีประจ าวันแสดงการรับ-จ่ายสุราที่บรรจุภาชนะ
และปิดแสตมป์แล้ว ตามแบบ ภส. 0๗-๐๒/๑ (๒) 
 
 ข้อ 11 การท าบัญชีควบคุมการท าสุราตามแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในขบวนการผลิตสุรา 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดข้ึน 
 
 ข้อ 12 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดท างบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต  
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส. 0๗-๑๔/๑ ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
 บัญชีประจ าวัน เอกสารการลงบัญชี ส าเนางบเดือน ให้ เก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่าห้าปี 
ทีโ่รงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเรียกมาตรวจสอบได้ 
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 ข้อ ๑3 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีแล้วรับแสตมป์สุราจาก               
เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุรา โดยปฏิบัติดังนี้ 

(1) โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กให้รับแสตมป์สุราปิดภาชนะบรรจุสุราตามจ านวนที่ใช้
ปิดภาชนะบรรจุสุราได้หมดในคราวเดียว โดยไม่มีแสตมป์สุราคงเหลือเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม 

(2) โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางให้รับแสตมป์สุราปิดภาชนะบรรจุสุราตามจ านวน  
ที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราได้หมดในคราวเดียว โดยไม่มีแสตมป์สุราคงเหลือเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่    
มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถปิดแสตมป์สรรพสามิตได้หมดในคราวเดียว  ต้องแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต                     
ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบ 

 
 ข้อ ๑4 ในการขีดฆ่าและปิดแสตมป์สุรา ให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการใช้ 
การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา 
 
 ข้อ ๑5 ห้ามมิให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน าแสตมป์สุราที่ไม่เต็มดวงหรือมีสภาพคล้ายผ่านการใช้แล้ว
มาใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา 
 
 ข้อ ๑6 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะขนย้ายสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรานั้น 
ต้องช าระภาษีสรรพสามิตถูกต้องครบถ้วนแล้ว และให้จัดท าใบขนย้ายสุราจากโรงอุตสาหกรรมตามแบบ 
ท้ายระเบียบนี้ 
 ใบขนย้ายสุรามีสองตอน ตอนต้นให้เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรม พร้อมหลักฐานแสดงการช าระ
ภาษีเพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ ส่วนตอนปลายให้ใช้ก ากับไปกับน้ าสุราที่ขน 
 กรณีภายหลังตรวจพบว่ามีการขนย้ายสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ช าระภาษี
สรรพสามิตหรือช าระภาษีสรรพสามิตไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องช าระภาษี
สรรพสามิตส าหรับสุรานั้น พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
                ข้อ ๑7 ให้สรรพสามิตพ้ืนที่มีหน้าที่ตรวจโรงอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง 
 (Risk Management) 
 การตรวจโรงอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจบันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจราชการ  
โดยให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายนั้น ๆ และให้          
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจทุกครั้งด้วย 
 
 ข้อ ๑8 ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
                                 ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  

         (นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ) 
        อธิบดีกรมสรรพสามิต 

  



 
ใบขนย้ายสุรา 

 
แบบท่ี 2 
(ตอนต้น) เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ 
เลขที่........................ 
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา..........................................ขนย้ายสุราจากเลขที่...........ต าบล/แขวง............. ...... 
อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด................................ไปยังผู้ซื้อ (ชื่อ)......................................เลขท่ี............. 
ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................... ...................................... 
ใบขนย้ายสุรานี้ใช้ได้ภายใน............วัน นับแต่วันที่ออกให้................................................................................  
 

ชนิดสุรา ชื่อสุรา 
แรง 

แอลกอฮอล์ 
ภาชนะบรรจุสุรา 

ชนิด ขนาด จ านวน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

สุรานี้ได้เสียภาษีแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ........... 
 

ลงชื่อ............................................................ 
      (............................................................) 



ใบขนย้ายสุรา 
 

แบบท่ี 2 
(ตอนปลาย) 
เลขที่........................ 
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา....................................ขนย้ายสุราจากเลขที่...........ต าบล/แขวง...................... ..... 
อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................ไปยังผู้ซื้อ (ชื่อ)............................เลขท่ี...................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................. ....................... 
ใบขนย้ายสุรานี้ใช้ได้ภายใน..............วัน นับแต่วันที่ออกให้.................. .............................................................. 
 

ชนิดสุรา ชื่อสุรา 
แรง 

แอลกอฮอล์ 
ภาชนะบรรจุสุรา 

ชนิด ขนาด จ านวน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

สุรานี้ได้เสียภาษีแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ........... 
 

ลงชื่อ............................................................ 
      (............................................................) 


