ระเบียบกระทรวงการคล ัง
่ เงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน
ว่าด้วยการจ ัดเก็บ การนําสง
ี งและแพร่ภาพสาธารณะ
และการขอคืนเงินบํารุง องค์การขององค์การกระจายเสย
แห่งประเทศไทย สําหร ับสุราและยาสูบ
พ.ศ. 2551
___________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การ
ี งและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบปฏิบัต ิ
กระจายเสย
ในการจั ดเก็บ การนํ าสง่ เงิน การงดเว ้น การยกเว ้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบํ ารุงองค์การของ
ี งและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สําหรับสุราและยาสูบ ไว ้ดังต่อไปนี้
องค์การกระจายเสย
ข ้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด ้วย การจัดเก็บ การนํ าสง่ เงิน การงด
ี งและแพร่ภาพ
เว ้น การยกเว ้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบํ ารุงองค์การขององค์การกระจายเสย
สาธารณะแห่งประเทศไทย สําหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551”
ข ้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห ้ใชบั้ งคับตัง้ แต่วันออกประกาศเป็ นต ้นไป
ข ้อ 3 ในระเบียบนี้
ี งและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
“องค์การ” หมายความว่า องค์การกระจายเสย
“สุรา” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด ้วยสุรา
“ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด ้วยยาสูบ
“ภาษี ” หมายความว่า ภาษี ตามกฎหมายว่าด ้วยสุรา และค่าแสตมป์ ยาสูบตามกฎหมายว่า
ด ้วยยาสูบ
“ผู ้มีหน ้าทีส
่ ง่ เงินบํารุงองค์การ” หมายความว่า
ี ภาษี ตามกฎหมายว่าด ้วยสุรา
(1) ผู ้มีหน ้าทีเ่ สย
ี ค่าแสตมป์ ยาสูบตามกฎหมายว่าด ้วยยาสูบ
(2) ผู ้มีหน ้าทีเ่ สย
ข ้อ 4 ให ้ผู ้มีหน ้าทีส
่ ง่ เงินบํารุงองค์การ สง่ เงินบํารุงองค์การในอัตราร ้อยละหนึง่ จุดห ้าของ
ภาษี สรุ าและค่าแสตมป์ ยาสูบตามกฎหมายว่าด ้วยสุรา และกฎหมายว่าด ้วยยาสูบ
ในการคํ านวณเงินบํารุงองค์การ ตามอัตราทีก
่ ําหนดในวรรคหนึง่ หากมีเศษของสตางค์ให ้
ปั ดทิง้
ข ้อ 5 ให ้ผู ้มีห น า้ ที่ส่ง เงิน บํ า รุง องค์ก าร ส่ง เงิน บํ า รุง องค์ก าร ตามแบบ สสท.1/01 ท ้าย
ระเบียบนี้ พร ้อมกับการชําระภาษี สรุ าและค่าแสตมป์ ยาสูบ ตามกฎหมายว่าด ้วยสุราและกฎหมายว่าด ้วย
ยาสูบ ณ สถานทีย
่ น
ื่ แบบชําระภาษี สรุ าและค่าแสตมป์ ยาสูบ ตามกฎหมายว่าด ้วยสุรา และกฎหมายว่า
ด ้วยยาสูบ
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ข ้อ 6 กรณี ท ี่ผู ม
้ ีห น า้ ที่ส่ ง เงิน บํ า รุ ง องค์ก าร ไม่ ส่ ง เงิน บํ า รุ ง องค์ก าร หรื อ ส่ ง ภายหลั ง
ระยะเวลาทีก
่ ําหนด หรือสง่ เงินบํารุงองค์การไม่ครบตามจํ านวนทีต
่ ้องสง่ ผู ้มีหน ้าทีส
่ ง่ เงินบํารุงองค์การ
ี เงินเพิม
จะต ้องเสย
่ ในอัตราร ้อยละหนึง่ จุดห ้าต่อเดือนของจํานวนเงินทีไ่ ม่สง่ หรือสง่ ภายหลังระยะเวลาที่
กําหนดหรือจํานวนเงินทีส
่ ง่ ขาดไป แล ้วแต่กรณี นั บแต่วันครบกําหนดสง่ จนถึงวันทีส
่ ง่ เงินบํารุงองค์การ
ครบถ ้วน ทัง้ นี้ เงินเพิม
่ จะต ้องไม่เกินจํานวนเงินบํารุงองค์การ และให ้ถือว่าเงินเพิม
่ นี้เป็ นเงินบํารุงองค์การ
ด ้วย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึง่ เศษของเดือนให ้นับเป็ นหนึง่ เดือน
ข ้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและนํ าสง่ เงินบํารุงองค์การ ให ้กรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากร เป็ นผู ้จั ดเก็บและนํ าส่งเป็ นรายได ้ขององค์การ ทัง้ นี้ ตามวิธก
ี ารทีอ
่ ธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ
อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด แล ้วแต่กรณี
เงินบํารุงองค์การให ้ถือเป็ นภาษี แต่ไม่ให ้นํ าไปรวมคํานวณเป็ นมูลค่าของภาษี
ข ้อ 8 ให ้ผู ้มีหน ้าทีส
่ ง่ เงินบํารุงองค์การ สง่ เงินบํารุงองค์การเป็ นเงินสด หรือเช็ค ตามวิธก
ี าร
ทีอ
่ ธิบดีกรมสรรพสามิต หรืออธิบดีกรมศุลกากรกําหนด แล ้วแต่กรณี
ข ้อ 9 การนํ าสง่ เงินบํารุงองค์การ ให ้นํ าสง่ เงินบํารุงองค์การทีไ่ ด ้รับในแต่ละเดือน ภายใน
ิ ห ้าของเดือนถัดจากเดือนทีไ
วันทีส
่ บ
่ ด ้รับเงินบํ ารุงองค์การนั น
้ โดยนํ าเข ้าบัญชเี งินฝากตามทีอ
่ งค์การ
กําหนด
ในการนํ าสง่ เงินบํารุงองค์การ ให ้หน่วยงานทีจ
่ ัดเก็บตามข ้อ 7 หักค่าใชจ่้ ายไว ้ในอัตราตามที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
ในการนํ าสง่ เงินตามวรรคหนึง่ ให ้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดทํารายงานการจัดเก็บ
เงินบํารุงองค์การและหลักฐานการนํ าสง่ เงินบํารุงองค์การ สง่ ให ้องค์การ ภายใน 5 วันทําการ นั บแต่วัน
นํ าสง่ เงินบํารุงองค์การ
ี ภาษี ตามกฎหมายว่าด ้วยสุราและกฎหมายว่าด ้วยยาสูบได ้รับ
ข ้อ 10 ในกรณีทผ
ี่ ู ้มีหน ้าทีเ่ สย
การงดเว ้น ยกเว ้น ลดหย่อนหรือคืนภาษี ให ้ได ้รับการงดเว ้น ยกเว ้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบํารุงองค์การ
ด ้วย
ข ้อ 11 การดําเนินการอืน
่ ใดทีไ่ ม่ได ้กําหนดไว ้ในระเบียบนี้ ให ้ถือปฏิบัตต
ิ ามระเบียบราชการ
โดยอนุโลม
ข ้อ 12 ให ้ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นผู ้รักษาการตามระเบียบนี้
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ั
ฉลองภพ สุสงกร์
กาญจน์
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