
 หน้า   ๙๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราในราชอาณาจักร  ตามประกาศ   
กรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการผลิตสุรา  และการนําสุราออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  153  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปโดยถูกต้อง  รัดกุม  และมี
ประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  (2)  (3)  (4)  และมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  และมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534   
(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2550  อธิบดกีรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรม
ผลิตสุรา  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“เอทานอล”  หมายความว่า  สุรากล่ันชนิดเอทานอล  ที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้า

ดีกรีขึ้นไปเพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  และให้หมายความ 
รวมถึงสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบห้าดีกรีขึ้นไป  เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

“เอทานอลแปลงสภาพ”  หมายความว่า  สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ได้มีการแปลงสภาพ 
ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

“โรงอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตสุราชนิดต่าง ๆ  
ยกเว้นโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  เจ้าของโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา  และให้หมายความ
รวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

“ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่อยู่ปฏิบัติงานประจํา
โรงอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรม   

ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  รักษาการตามระเบียบนี้   



 หน้า   ๙๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 5 ให้สรรพสามิตพื้นที่มีหน้าที่ไปตรวจโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า
เดือนละหนึ่งคร้ัง  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคมีหน้าที่ไปตรวจโรงอุตสาหกรรม 
ที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าสามเดือนต่อหนึ่งคร้ัง 

การตรวจโรงอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจบันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจราชการ  
โดยให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะสําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายนั้น ๆ  และ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจทุกคร้ังด้วย 

หมวด  2 
การควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราต่าง ๆ 

ยกเว้นโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล 
 

 

ส่วนที่  1 
อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 

หรือภาชนะที่ใช้ในการผลิตสุรา 
 

 

ข้อ 6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  
หรือภาชนะที่ใช้ในการผลิตสุรา  ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

(1) โรงอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง  ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมย่ืนพร้อม  
คําขออนุญาตก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมและได้รับอนุญาตแล้ว  หากภายหลังประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
แบบแปลนแผนผังโรงอุตสาหกรรม  จะต้องขออนุญาตต่อผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี  1  เป็นการล่วงหน้าและเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้วจึงจะดําเนินการได้ 

(2) โรงอุตสาหกรรมต้องล้อมรอบด้วยร้ัวที่ม่ันคงแข็งแรง  และให้มีประตูเข้าออกเปิดใช้เพียง
ประตูเดียว  ในกรณีมีความจําเป็นต้องเปิดใช้ประตูมากกว่าหนึ่งประตู  ให้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแสดงเหตุผล
ความจําเป็นต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

(3) มีอาคารหรือสถานท่ีสําหรับเก็บวัตถุดิบ  อาคารหรือสถานที่สําหรับเก็บภาชนะที่รองรับ  
น้ําสุราที่ได้จากการผลิต  อาคารหรือสถานที่ที่ใช้สําหรับปรุงแต่งสุรา  อาคารหรือสถานที่ที่ใช้สําหรับ 
เก็บสุราที่ยังมิได้เสียภาษี  โดยแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 

(4) มีสถานที่สําหรับให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมใช้ในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  โดยแยก
เป็นสัดส่วนภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรม 



 หน้า   ๙๖ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(5) มีสถานที่สําหรับผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมใช้เป็นที่พักอาศัยภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรม
หรือใกล้เคียงกับโรงอุตสาหกรรม  ในกรณีที่มีการผลิตสุราต่อเนื่อง   

ข้อ 7 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีภาชนะที่ใช้สําหรับเก็บวัตถุดิบกรณีที่วัตถุดิบเป็น
ของเหลว  ภาชนะที่ใช้ในการรองรับการต้มหรือกลั่นสุราได้  ภาชนะที่ใช้ในการพักน้ําสุราที่ผลิตได้  
ภาชนะที่ใช้ในการปรุงแต่งน้ําสุรา  ภาชนะเก็บสุราสําเร็จรูปที่ยังไม่ได้บรรจุภาชนะ 

ภาชนะต่าง ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการตรวจสอบ  และรับรองปริมาตรความจุ  ตามวิธีการ 
ที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ   

ข้อ 8 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และเคร่ืองวัด  
สําหรับใช้ในการตรวจสอบหรือใช้ในการวัดเพื่อหาปริมาณวัตถุดิบ  หรือน้ําสุราสําเร็จรูปเท่าที่จําเป็น   

เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรือเคร่ืองวัดตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการตรวจสอบ  และ
รับรองจากกรมสรรพสามิตก่อนจึงจะนําไปใช้ได้   

ข้อ 9 การหาปริมาณวัตถุดิบ  หรือน้ําสุราสําเร็จรูป  ให้ถือตามหน่วยระบบเมตริกเป็นเกณฑ์
คํานวณ  เศษของกิโลกรัมหรือลิตร  ตั้งแต่คร่ึงกิโลกรัม  หรือคร่ึงลิตรขึ้นไป  ให้คิดเป็นหนึ่งกิโลกรัมหรือหนึ่งลิตร  
แต่ถ้าต่ํากว่าคร่ึงให้ปัดทิ้ง   

ส่วนที่  2 
การควบคุมการใช้วัตถุดิบผลิตสุรา 

 
 

ข้อ 10 ในการผลิตสุราแต่ละประเภทให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) โรงอุตสาหกรรมที่มีการกลั่นและปรุงแต่งสุรา 
 (1.1) เม่ือมีการนําวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราเข้ามาในโรงอุตสาหกรรม  หรือมีการนํา

วัตถุดิบไปใช้ในการผลิตสุรา  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกรายการรับและจ่ายวัตถุดิบลงในบัญชี
ประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.07-01  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th 

 (1.2) เม่ือมีการต้มกลั่นสุรา  สุราที่ได้จากการต้มกลั่นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึก
ปริมาณสุราที่ต้มกลั่นได้ลงในบัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.07-01  
หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th 

 (1.3) เม่ือมีการนําสุราที่ต้มกลั่นได้ตาม  (1.2)  ไปกลั่นทับหรือนําไปปรุงแต่งเป็นสุรา
สําเร็จรูป  หรือมีการนําไปทําการแปลงสภาพ  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกการกระทํานั้นลงในบัญชี
ประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th  โดยสุราที่ มีการปรุงแต่ง 
ให้แยกชนิด  ตรา  และแรงแอลกอฮอล์  ไว้ให้ชัดเจน   



 หน้า   ๙๗ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 (1.4) เม่ือมีการนําสุราสําเร็จรูปตาม  (1.3)  ไปบรรจุภาชนะ  การปิดแสตมป์สุรา 
ที่บรรจุภาชนะและมีการรับจ่ายสุราที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
บันทึกการกระทํานั้นลงในบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02  หรือ
บันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th  โดยให้
แยกตามชนิด  ตรา  แรงแอลกอฮอล์  และขนาดบรรจุไว้ให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบ   

 (1.5) เม่ือมีการนําสุราสามทับไปทําการแปลงสภาพ  และจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ
ออกจากบัญชี  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกการกระทํานั้นลงในบัญชีประจําวันแสดงการรับและ 
การจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยให้แยกตามชนิด  สูตรการแปลงสภาพและ  
แรงแอลกอฮอล์ไว้ให้ชัดเจน 

(2) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์ 
 (2.1) เม่ือมีการนําวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราเข้ามาในโรงอุตสาหกรรม  หรือมีการนํา

วัตถุดิบไปใช้ในการผลิตสุรา  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกรายการรับและจ่ายวัตถุดิบลงในบัญชี
ประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.07-01  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th 

 (2.2) เม่ือมีการต้ม  น้ําเวอร์ทที่ได้จากการต้ม  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึก 
การกระทํานั้น  ลงในบัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.07-01  หรือบันทึก 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th 

 (2.3) เม่ือมีการกรองเบียร์  (เบียร์สําเร็จรูปที่ ยังไม่ได้บรรจุภาชนะ)  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมบันทึกการกระทํานั้นลงในบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02  
หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th  
โดยสุราแช่ชนิดเบียร์ที่มีการปรุงแต่งให้แยกตามชนิด  ตรา  และแรงแอลกอฮอล์ไว้ให้ชัดเจน 

 (2.4) เม่ือมีการจ่ายเบียร์ตาม  (2.3)  ไปบรรจุภาชนะ  และมีการรับและจ่ายสุรา 
ที่บรรจุภาชนะแล้ว  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกการกระทํานั้น  ลงในบัญชีประจําวันแสดงการผลิต
และการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02  หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
https://depica.excise.go.th  โดยให้แยกตามชนิด  ตรา  แรงแอลกอฮอล์  และขนาดภาชนะบรรจุไว้
ให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบ 

 (2.5) โรงอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้ทําการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลเพื่อใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
จะต้องทําการบรรจุเบียร์ลงภาชนะโดยผ่านระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลเท่านั้น  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น   

(3) โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดอื่น 



 หน้า   ๙๘ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 (3.1) เม่ือมีการนําวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราเข้ามาในโรงอุตสาหกรรม  หรือมีการ
นําไปใช้ในการผลิตสุรา  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกรายการรับและจ่ายวัตถุดิบลงในบัญชีประจําวัน
แสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.07-01  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th 

 (3.2) หากมีการนําหัวเชื้อเข้มข้น  (Base  Wine)  มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสุราแช่  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบันทึกรายการรับและการจ่ายวัตถุดิบลงในบัญชีประจําวันแสดงการรับและ 
การจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.  07-01  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
https://depica.excise.go.th 

 (3.3) เม่ือมีการปรุงแต่งสุราแช่ชนิดต่าง ๆ  เป็นสุราสําเร็จรูปพร้อมบรรจุ  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมบันทึกการกระทํานั้น  ลงในบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02  
หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th  โดยสุรา
ที่มีการปรุงแต่งให้แยกชนิด  ตรา  และแรงแอลกอฮอล์ไว้ให้ชัดเจน 

 (3.4) เม่ือมีการนําสุราสําเร็จรูปตาม  (3.3)  ไปบรรจุภาชนะ  การปิดแสตมป์สุรา 
ที่บรรจุภาชนะ  และมีการรับจ่ายสุราที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว  ให้บันทึกการกระทํานั้น 
ลงในบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02  หรือบันทึกผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th  โดยให้แยกตามชนิด  
ตรา  แรงแอลกอฮอล์  และขนาดภาชนะบรรจุไว้ให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบ   

ข้อ 11 โรงอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้ทํ าการติดตั้ งระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลเพื่อใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
จะต้องทําการบรรจุสุรา  ลงภาชนะโดยผ่านระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลเท่านั้น  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น   

ข้อ 12 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม  เก็บตัวอย่างสุราไว้ทุกคร้ังที่มีการบรรจุ  คร้ังละ  2  ภาชนะ  
ตามชนิด  ตรา  และแรงแอลกอฮอล์ที่มีการบรรจุภาชนะ  โดยให้จัดทําฉลากแสดงชื่อสุรา  แรงแอลกอฮอล์  
ขนาดภาชนะบรรจุ  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําการบรรจุไว้ที่ภาชนะบรรจุพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ควบคุม 
โรงอุตสาหกรรม  โดยให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า  6  เดือน  และให้มีบัญชีรับสุราตัวอย่างไว้เป็นหลักฐาน  
สําหรับสุราตัวอย่างที่ มิ ได้นําไปตรวจพิสูจน์  เม่ือพ้นกําหนดเวลาเก็บรักษาแล้ว  ให้ผู้ควบคุม 
โรงอุตสาหกรรมคืนสุรานั้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมโดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมลงชื่อรับคืนไว้ใน 
บัญชีตัวอย่างดังกล่าว 



 หน้า   ๙๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  3 
การควบคุมแสตมป์สรรพสามิต 

และการขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิต 
 

 

ข้อ 13 ให้มีการควบคุมแสตมป์สรรพสามิต  ดังนี้ 
(1) เม่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรมรับแสตมป์สรรพสามิตจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  ต้องนําแสตมป์สรรพสามิตไปเก็บรักษาในห้องเก็บแสตมป์สรรพสามิต  หรือ 
ตู้เหล็กนิรภัยที่ม่ันคงแข็งแรงภายในโรงอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จะต้อง
จัดให้มีขึ้นหรือจัดหา  มาไว้ในโรงอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยก่อนนําแสตมป์สรรพสามิตไปเก็บไว้ใน 
โรงอุตสาหกรรม  เพื่อให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมบันทึกการรับแสตมป์สรรพสามิตลงในบัญชีควบคุม 
การรับ-จ่าย  การใช้แสตมป์สรรพสามิตตามแบบ  ภส.06-14  ท้ายระเบียบนี้ 

(2) เม่ือผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมจ่ายแสตมป์สรรพสามิตให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแล้ว  
ให้นําหลักฐานการจ่ายบันทึกลงในบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย  การใช้แสตมป์สรรพสามิต  ตามแบบ   
ภส.06-14  และให้จัดทํางบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิตสําหรับสินค้าสุรา  ตามแบบ  ภส.06-15  
ท้ายระเบียบนี้  ส่งสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

ข้อ 14 การปิดแสตมป์สรรพสามิตให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิต  
และควบคุมการปิดแสตมป์สรรพสามิตให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  กําหนดการใช้   
การขีดฆ่า  และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสําหรับสินค้าสุรา 

ข้อ 15 โรงอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้ติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
สื่อสารทางไกลเพื่อใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสําหรับสินค้าสุรา  ให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบ 
กรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล  กําหนดอย่างเคร่งครัด 

ส่วนที่  4 
การจัดทําบัญชีประจําวัน  และงบเดือน 

 
 

ข้อ 16 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  
ตามแบบ  ภส.07-01  และบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  ตามแบบ  ภส.07-02   
ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
https://depica.excise.go.th   



 หน้า   ๑๐๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 17 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทํางบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ  การผลิต  
การจําหน่าย  และยอดคงเหลือสินค้า  ตามแบบ  ภส .07-04  ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต   
ณ   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่   
หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  https://depica.excise.go.th   

ส่วนที่  5 
การนําสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม 

 
 

ข้อ 18 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะนําสุราออกจากโรงอุตสาหกรรม  ให้แจ้ง 
ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบ  พร้อมจัดทําใบกํากับการขนย้ายสุรา   

ใบขนย้ายสุราให้มีสองตอน  และเป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบจํานวนสุราที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะทําการขนย้าย

ให้ ตรงกับ ใบ กํากับการขน ย้าย   เม่ือตรวจสอบเรียบ ร้อยแล้วจึ งอนุญ าตให้นํ าสุ ราออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมได้ 

ใบขนย้ายสุรา  (ตอนต้น)  ให้เก็บไว้  ณ  โรงอุตสาหกรรมพร้อมหลักฐานแสดงการชําระภาษี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ  ส่วนใบขนย้ายสุรา  (ตอนปลาย)  ให้กํากับไปกับน้ําสุราที่ขน   

ข้อ 19 สุราที่ทําการขนย้ายออกจากโรงอุตสาหกรรม  ต้องชําระภาษีสรรพสามิตถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว   

กรณีภายหลังตรวจพบว่ามีการขนย้ายสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยไม่ชําระภาษีสรรพสามิต
หรือชําระภาษีสรรพสามิตไม่ถูกต้องครบถ้วน  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชําระภาษีสรรพสามิต
สําหรับสุรานั้น  พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนด   

เม่ือสิ้นวัน  ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบอุตสาหกรรมร่วมกันตรวจสอบ   
การรับ - จ่ายสุรา  และสินค้าคงเหลือทุกวนั   

หมวด  3 
การควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล 

 
 

ส่วนที่  1 
อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

 
 

ข้อ 20 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้ มีอาคารและสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ   ภายใน   
โรงอุตสาหกรรมตามแบบแปลนแผนผังโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วอย่างน้อย  
ต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๐๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(1) โรงอุตสาหกรรมจะต้องล้อมรอบด้วยร้ัวที่ม่ันคงแข็งแรง  และให้มีประตูเข้าออกเปิดใช้
เพียงประตูเดียว  ในกรณี มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดใช้ประตูมากกว่าที่ กําหนด  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมย่ืนคําขอพร้อมทั้ งแสดงเหตุผลความจําเป็นเพื่ อขออนุ มัติจากสรรพสามิตพื้ นที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

(2) อาคารหรือสถานที่สําหรับเก็บวัตถุดิบ  อาคารหรือสถานที่สําหรับเก็บภาชนะที่รองรับ 
เอทานอลจากเคร่ืองต้มกลั่นสุรา  อาคารหรือสถานที่สําหรับเก็บเอทานอลที่ยังมิได้เสียภาษี  โดยแยก
ออกเป็นสัดส่วนไว้โดยเฉพาะและเป็นอาคารหรือสถานที่ที่มีความม่ันคงแข็งแรง 

(3) มีสถานที่สําหรับให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมใช้ในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  โดยแยก
เป็นสัดส่วนภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรม 

(4) มีสถานที่สําหรับผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมใช้เป็นที่พักอาศัยภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรม
หรือใกล้เคียงกับโรงอุตสาหกรรม  ในกรณีที่มีการผลิตสุราต่อเนื่อง   

ข้อ 21 หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะแก้ไขแบบแปลนแผนผังโรงอุตสาหกรรม
จะต้องขออนุญาตต่อผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  เป็นการล่วงหน้า   
เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้วจึงจะดําเนินการได้ 

ส่วนที่  2 
การติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

เพื่อการคํานวณปริมาณเอทานอล  และเอทานอลแปลงสภาพ 
 

 

ข้อ 22 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์เพื่อการคํานวณสุรากลั่นชนิดเอทานอล  ดังนี้ 

(1) ระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย  (Online  Data  System)  
และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้องจากโรงอุตสาหกรรมไปยังสํานักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม  
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และกรมสรรพสามิต   

(2) มาตรวัดอัตราการไหล  (Flow  Meter)  และอุปกรณ์อื่นที่ เก่ียวข้องจํานวนสองชุด   
เพื่อใช้ในการคํานวณปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ   

(3) เคร่ืองวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  (Automatic  Tank  Gauging)  
สําหรับภาชนะเก็บเอทานอล   



 หน้า   ๑๐๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

รายละเอียดและคุณสมบัติตาม  (1)  (2)  และ  (3)  ต้องเป็นไปตามท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด  
และกรณี  (2)  และ  (3)  จะนํามาใช้งานได้เม่ือกรมสรรพสามิตได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว  
โดยต้องมีการตรวจสอบและรับรองใหม่ทุก ๆ  หนึ่งปี 

ข้อ 23 การติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย  (Online  
Data  System)  การติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหล  (Flow  Meter)  และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ 
ในการคํานวณปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ   การติดตั้งเคร่ืองวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
ชนิดอัตโนมัติ  (Automatic  Tank  Gauging)  สําหรับภาชนะเก็บเอทานอลต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มผลิตเอทานอลและแปลงสภาพเอทานอล   

กรณีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย  (Online  Data  System)  
เคร่ืองวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  (Automatic  Tank  Gauging)  เกิดการชํารุด 
จนไม่สามารถใช้งานได้  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

กรณีมาตรวัดอัตราการไหล  (Flow  Meter)  และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการคํานวณ  
ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ  เกิดการชํารุดจนไม่สามารถใช้งานได้  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ดําเนินการแก้ไข  ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจ่ายเอทานอลแปลงสภาพ   

ข้อ  24  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําทะเบียนประวัติภาชนะเก็บวัตถุดิบ  ภาชนะเก็บ 
เอทานอล  มาตรวัดอัตราการไหล  เคร่ืองมือวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  โดยแยก 
ตามหมายเลขมาตรวัดอัตราการไหล  เคร่ืองมือวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  ภาชนะ 
เก็บวัตถุดิบและภาชนะเก็บเอทานอล  รวมทั้งแผนผังแสดงที่ตั้งมาตรวัดอัตราการไหล  ภาชนะเก็บวัตถุดิบ  
ภาชนะเก็บเอทานอล 

ส่วนที่  3 
การตรวจสอบปริมาตรภาชนะที่ใช้เก็บวัตถุดิบหรือเอทานอล 

และการตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือเอทานอล 
 

 

ข้อ 25 ภาชนะที่ใช้เก็บวัตถุดิบหรือเอทานอล  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองปริมาตร
ความจุจากกรมสรรพสามิตก่อน  โดยผู้รับอนุญาตจะต้องทําเคร่ืองหมายแสดงระดับของปริมาตรความจุ
ไว้ที่ภาชนะให้เห็นชัดเจนทุก ๆ  ภาชนะ 

ข้อ 26 การหาปริมาณวัตถุดิบหรือน้ําสุราให้ถือหน่วยระบบเมตริกเป็นเกณฑ์คํานวณ   
เศษของกิโลกรัมหรือลิตรตั้งแต่คร่ึงกิโลกรัมหรือคร่ึงลิตรขึ้นไปให้คิดเป็นหนึ่งกิโลกรัมหรือหนึ่งลิตร   
แต่ถ้าต่ํากว่าคร่ึงให้ปัดทิ้ง   



 หน้า   ๑๐๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ส่วนที่  4 
การควบคุมการผลิตเอทานอล 

 
 

ข้อ 27 ในการผลิตเอทานอลผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) เอทานอลที่ผลิตต้องมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป  ยกเว้นกรณีผลิต

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรอาจมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบห้าดีกรีขึ้นไปก็ได้ 
(2) เม่ือมีการรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลเข้ามาในโรงอุตสาหกรรม  หรือมีการนํา

วัตถุดิบไปใช้ในการผลิตเอทานอล  ให้บันทึกการรับและการจ่ายวัตถุดิบในบัญชีประจําวันแสดงการรับ
และการจ่ายวัตถุดิบ  ตามแบบ  ภส.07-08   

(3) เม่ือมีการผลิตและจ่ายเอทานอล  ให้บันทึกปริมาณการรับและจ่ายเอทานอลในบัญชี
ประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  สําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล  ตามแบบ  ภส.07-09   

(4) เม่ือมีการแปลงสภาพเอทานอลและจ่ายเอทานอลแปลงสภาพ  ให้บันทึกปริมาณการแปลง
สภาพและการจ่ายเอทานอลแปลงสภาพในบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  สําหรับ 
เอทานอลแปลงสภาพ  ตามแบบ  ภส.07-10   

(5) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตัดยอดปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้ในวันหนึ่ง ๆ  โดยให้ถือ
ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้ภายใน  24.00  นาฬิกา  หรือในกรณีที่ มีการผลิตข้ามวันต่อเนื่องกัน   
ให้ขยายเวลาออกไปจนถึงเวลาที่การผลิตเสร็จสิ้นถังหนึ่ง ๆ  แต่ไม่เกิน  8.30  นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น   

(6) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุ่มทําการเก็บตัวอย่าง 
เอทานอลแปลงสภาพ  ตามเง่ือนไขระยะเวลาที่สรรพสามิตพื้นที่กําหนด  อย่างน้อยเดือนละ  2  ลิตร  
เพื่อนําส่งให้กรมสรรพสามิตทําการตรวจวิเคราะห์   

(7) ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะผลิตเอทานอลนอกเวลาราชการหรือ 
ในวันหยุดราชการหรือประสงค์จะหยุดผลิตเอทานอลชั่วคราว  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สรรพสามิตพื้นที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางผู้ควบคุม 
โรงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่  5 
การจัดทําบัญชีประจําวันและงบเดือน 

 
 

ข้อ 28 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  
ตามแบบ  ภส.07-08  บัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  สําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล  
ตามแบบ  ภส.07-09  และบัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่าย  สําหรับเอทานอลแปลงสภาพ  
ตามแบบ  ภส.07-10  ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือ



 หน้า   ๑๐๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต  https://ethanol.excise.go.th   

ข้อ 29 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทํางบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ  การผลิต  
การจําหน่าย  และยอดคงเหลือ  สําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล  เอทานอลแปลงสภาพ  ตามแบบ   
ภส.07-11  ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ 
กรมสรรพสามิต  https://ethanol.excise.go.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมชาย  พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



(7.1) 

หลักฐาน/เลขที่ 

(7.2)

จํานวน 

(9.1)

หลักฐาน/เลขที่ 

(9.2)

ชื่อผู้ซื้อ

(9.3)

จําหน่าย

(9.4)

อื่น ๆ 

(12) รวมรับเดือนนี้ 

(1) ชื่อโรงอุตสาหกรรม......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2) แรงแอลกอฮอล์………....................................ดีกรี  (3) หน่วย......................................................................................................................................................................................................................

(4) สูตรการแปลงสภาพ :  ………………………………………………...............………...................................................................................................................................................................................................

(5) 

วันเดือนปี

(6)

ยอดยกมา

(7) รับ 

(8)

รวม

(11)

หมายเหตุ

(10)

ยอดคงเหลือ

(9) จ่าย 

                       กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
                บัญชีประจําวันแสดงการรบัและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ                                                                                         



คําอธบิายบญัชปีระจาํวันแสดงการรบัและการจ่ายสุราสามทบัแปลงสภาพ  

ชื่อช่องรายการ คําอธบิาย 
(1) ช่ือโรงอุตสาหกรรม ช่ือสถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดทั้งบริเวณแห่ง

สถานที่น้ัน  
(2) แรงแอลกอฮอล์ ดีกรีของสุราสามทับแปลงสภาพ 
(3) หน่วย หน่วยนับของสุราสามทับแปลงสภาพให้ใช้เป็นลิตร 
(4) สูตรการแปลงสภาพ สูตรตามประกาศกรมสรรพสามิต  
(5) วันเดือนปี วันเดือนปีที่เกิดรายการรับหรือจ่ายสุรากลัน่ชนิดเอทานอล

แปลงสภาพทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามลําดับก่อนหลัง โดย
ให้มีการบันทึกบัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดขึ้น ใหใ้ช้
เครื่องหมาย “ – ” เพ่ือแสดงว่าไม่มีรายการน้ัน 

(6) ยอดยกมา จํานวนหน่วยสุราสามทับแปลงสภาพคงเหลือจากเดือนก่อน 
(7) รับ 
     (7.1) หลกัฐาน/เลขที ่
 
     (7.2) จํานวน 

 
ลักษณะของเอกสารแสดงถึงการได้มา เช่น ใบรับสินค้า
สําเร็จรูป/เลขที่  
จํานวนหน่วยของการรับสุราสามทับแปลงสภาพจากการผลิต 

(8) รวม ผลรวมของช่อง (6) + (7.2) 
(9) จ่าย 
     (9.1) หลกัฐาน/เลขที ่
 
     (9.2) ช่ือผู้ซื้อ 
     (9.3) จําหน่าย 
     (9.4) อ่ืน ๆ  

จํานวนหน่วยของการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ  
ลักษณะของเอกสารแสดงถึงการจ่ายออกไป เช่น ใบเบิกสินค้า/
เลขที่ ใบกํากับภาษีขาย/เลขที่ 
ช่ือผู้ซื้อสุราสามทับแปลงสภาพ 
จํานวนหน่วยของการจําหน่ายสุราสามทับแปลงสภาพ 
ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ การใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
เสียหาย 

(10) ยอดคงเหลือ ผลต่างของช่อง (8) – (9.3) – (9.4)  
(11) รวมเดือนน้ี ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (7.2) (9.3) (9.4)  

 
 





คงเหลือยกมา รับ จ่าย ส่งคืน/ตัดบัญชี คงเหลือยกไป ภาษี

(ดวง) (ดวง) (ดวง) (ดวง) (ดวง) (บาท)

รวมทั้งสิ้น

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

(...............................................................................)

วันที่ ..................................................................................

ชนิดแสตมป์ ดีกรี ขนาดบรรจุ หมายเหตุ

ชื่อโรงอุตสาหกรรม.......................................................................................................................................... ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่   �������������-�-��� ประจําเดือน...............................................................

                     กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลงั
                     งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า 

                     ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ภส.06-15 
สําหรับเจ้าหนา้ที่
เลขที่รับ................................................ 
วันเดือนปีที่รับ......................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.......................................



 แบบท่ี ๑ 
(ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพือ่ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ 
เลขที่................... 
 
ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา....................................................................................ขนย้ายสุราจากเลขที่.........................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................ไปถึงเลขที่.................. 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................................... 
ใบขนย้ายสุราน้ีใช้ได้ภายใน.............................วัน นับแต่วันที่............................................................................................ 
 

ชนิด
สุรา ชื่อสุรา แรง 

แอลกอฮอล ์

ภาชนะบรรจุสุรา จํานวน
สุรา 

(ลิตร) 
หมายเหตุ ชนิด ขนาด จํานวน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
สุราน้ีได้เสียภาษีแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ลงช่ือ.................................................................. 
     (.........................................................) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา 
 
 
 
 
 
 

 

ใบขนย้ายสุรา



แบบท่ี ๑   
(ตอนปลาย)  
เลขที่................... 
 
ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา....................................................................................ขนย้ายสุราจากเลขที่.........................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................ไปถึงเลขที่.................. 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................................... 
ใบขนย้ายสุราน้ีใช้ได้ภายใน.............................วัน นับแต่วันที่............................................................................................ 
 

ชนิด
สุรา ชื่อสุรา แรง 

แอลกอฮอล ์

ภาชนะบรรจุสุรา จํานวน
สุรา 

(ลิตร) 
หมายเหตุ ชนิด ขนาด จํานวน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
สุราน้ีได้เสียภาษีแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ลงช่ือ.................................................................. 
     (.........................................................) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา 
 

ตรวจสอบแล้ว 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
(.........................................................) 

                         เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 

ใบขนย้ายสุรา



แผนผังการควบคุมทางบัญชีสําหรับสุราแช่ชนิดเบียร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้าวมอลท์ ฮ๊อพ  
อื่น ๆ (เช่นปลายข้าวเจ้า 

ข้าวโพด น้ําตาล)  
ยีสต์ ฯลฯ 

น้ําเวอร์ท 
(Wort) 

น้ําเบียร์ปรุงแต่งแล้ว 
รอบรรจ ุ

น้ําเบียร์ท่ียังไม่ได้ปรุงแต่ง 

วัตถุดบิ/สินค้า บญัชผีูป้ระกอบอุตสาหกรรม/
กรมสรรพสามิต 

บัญชีคุมวัตถุดิบ/ 
ภส.07-01 

หน่วย : ก.ก./ลิตร 

บัญชีคุมวัตถุดิบ/
ภส.07-01 

หน่วย : ลิตร 

งบเดือน  
ภส.07-04 

บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป/ 
ภส.07-02 

หน่วย : ลิตร 

บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป/ 
ภส.07-02 

หน่วย : ขวด กระป๋อง ถัง 

งบเดือน  
ภส.07-04 

เบียร์ บรรจ ุ
ขวด กระป๋อง ถัง 

ใบรับสินค้า/ใบรับสินค้าสําเร็จรูป 
ใบเบิกสินค้า/ใบกํากับภาษีขาย/

ใบขนย้ายสุรา 

ใบกํากับภาษีซื้อ/ใบรับวัตถุดิบ 
ใบเบิกวัตถุดิบ 

 



แผนผังการควบคุมทางบัญชีสําหรับสุราแช่ (นอกจากชนิดเบียร์) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

น้ําตาล องุ่นขาว องุ่นแดง 
กระเจี๊ยบ น้ําเชื่อม ยีสต์ 

ฯลฯ 

หัวเชื้อเข้มข้น 
(Base Wine) 

สุราแช่ Wine Cooler/ 
Wine ท่ียังไม่ได้ปรุงแต่ง 

สุราแช่ Wine Cooler/ 
Wine ปรุงแต่งแล้ว รอบรรจ ุ

วัตถุดบิ/สินค้า 
บญัชผีูป้ระกอบอุตสาหกรรม/

กรมสรรพสามิต 

งบเดือน  
ภส.07-04 

งบเดือน  
ภส.07-04 

บัญชีคุมวัตถุดิบ/ 
ภส.07-01 

หน่วย : กก./ลิตร 

บัญชีคุมวัตถุดิบ/ 
ภษ.07-01 

หน่วย : ลิตร 

บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป/ 
ภษ.07-02 

หน่วย : ลิตร 

บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป/ 
ภษ.07-02 

หน่วย : ขวด 
สุราแช่ Wine Cooler/ 

Wine บรรจุขวด 

ใบกํากับภาษีซื้อ/ใบรับวัตถุดิบ/ 
ใบเบิกวัตถุดิบ 

 

ใบรับสินค้า/ใบรับสินค้าสําเร็จรูป 
ใบเบิกสินค้า/ใบกํากับภาษีขาย/

ใบขนย้ายสุรา 



แผนผังการควบคุมทางบัญชีสําหรับสุรากลั่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กากน้ําตาล ปลายข้าวเหนียว 
ยีสต์ ลูกแป้ง คาราเมล หัวยา 
หัวเช้ือ น้ําตาลทรายขาว ฯลฯ 

สุราที่ได ้
จากการกลั่น 

สุราขาว 
รอบรรจุ  

สุราสามทับ
แปลงสภาพสุราพิเศษ สุราปรุง

พิเศษ รอบรรจ ุ

สุราสามทับ 

ปรุงแต่ง  ปรุงแต่ง  แปลงสภาพ  

กลั่นทับ 

วัตถุดบิ/สินค้า 
บญัชผีูป้ระกอบอุตสาหกรรม/

กรมสรรพสามิต 

บัญชีคุมวัตถุดิบ/
ภส.07-01 

หน่วย : ก.ก./ลิตร 

งบเดือน  
ภส.07-04 

งบเดือน  
ภส.07-04 

บัญชีคุมวัตถุดิบ/
ภส.07-01 

หน่วย : ลิตร 

บัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่าย 
สุราสามทับแปลงสภาพ  

ใบกํากับภาษีซื้อ/ใบรับวัตถุดิบ 
ใบเบิกวัตถุดิบ 

ใบรับสินค้า/ใบรับสินค้าสําเร็จรูป 
ใบเบิกสินค้า/ใบกํากับภาษีขาย/ 

ใบขนย้ายสุรา 

บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป/ 
ภส.07-02 

หน่วย : ลิตร 

บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูป/ 
ภส.07-02 

หน่วย : ขวด 
สุราขาว สุราผสม สุราพิเศษ 
สุราปรุงพิเศษ บรรจุขวด 

สุราผสม 
รอบรรจุ  
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